
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

06.07.2020  14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ DEMANDAS DO GT APRESENTADAS À PROFA RITA PAIXÃO (REPRESENTANTE DO 

GABINETE DA REITORIA): Foram apresentadas demandas do GT a respeito das 

ações executadas: 1) Necessidade de maior visibilidade do grupo, já que é uma 

instância eminente de caráter científico, criada para abastecer a comunidade 

acadêmica em relação ao estágio da pandemia e decisões acerca de um retorno 

seguro às atividades cotidianas da UFF. A impressão dos membros é que ainda há a 

percepção por alguns colegas da UFF, que o grupo não existe. 2) Solicitação para 

que o GT fosse incluído na “linha do tempo “ da UFF sobre as ações executadas pela 

UFF para o enfrentamento da COVID19. 3) Possibilidade de inserção ou participação 

dos membros do GT em outros grupos de trabalhos fundamentais para a construção 

das ações necessárias para o retorno em condições controladas das atividades 

acadêmicas.  Profa Rita Paixão discorreu sobre os temas informando que: 1) A UFF é 

universidade plural e que os GTS criados ( GT enfrentamento da COVID19, GT do 

CEPEx e GT infraestrutura ) possuem suas expertises de áreas de atuação e que 

todos estão em ação. Informou inclusive que o GT CEPEx preparou um calendário 

especial de aulas remotas para estudantes concluintes e que já está em execução 

desde 29 de junho. Houve também 2 capacitações para docentes da UFF lideradas 

pela PROIAC, com o seguinte tema:                      “ Oficina Potencializando o 

Aprendizado usando o Classroom”, sendo que as vagas de junho e julho já se 

esgotaram, devido à grande procura.  O GT de infraestrutura já fez a primeira 

reunião, no qual foi apresentado o plano de contingência da UFF para o 

enfrentamento da COVID 19 (3ª versão, contendo informações sobre requisitos 

necessários para um retorno controlado) e informado para todos os representantes 

sobre a necessidade de criação de planos locais das mais diversas unidades da UFF. 

A principal responsabilidade do GT infraestrutura é estabelecer as diretrizes 

operacionais para a execução do plano de contingência. O GT UFF enfrentamento 

da COVID19 é um grupo científico que pode colaborar com os diversos planos 

criados, elaborando pareceres e contribuindo para o aperfeiçoamento dos mesmos. 
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Profa Rita paixão informou também que seria interessante que os representantes 

de cada GT descrito acima pudessem aperfeiçoar a comunicação com seus pares, de 

modo a aumentar a disseminação sobre as decisões e deliberações. 2) Sobre a 

inserção das ações do presente GT, informou estar de acordo e proceder à 

efetivação da solicitação. 3) Sobre a participação de membros do atual GT nos 

grupos de trabalho do CEPEx e de infraestrutura, relatou que os grupos já possuem 

bastante representantes não sendo possível, neste momento. No entanto, poderia 

haver um convite a representantes destes GTs para participação nas reuniões 

ordinárias realizadas toda segunda-feira, de modo que fosse possível a 

apresentação de um painel geral de cada grupo de trabalho e relato das ações 

desenvolvidas.

⦁ PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO GT DE ENFRENTAMENTO UFF NO GT 

INFRAESTRUTURA: Profa Fátima Loureiro informou estar participando do GT 

infraestrutura e apresentou a proposta do GT UFF para o enfrentamento da 

COVID19 chancelar ou endossar os futuros planos que sejam criados. A decisão do 

GT foi favorável a esta ação.

⦁ SOLICITAÇÃO DE AJUDA DO GT NA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL. Prof Ismar Moraes apresentou uma demanda da 

diretora da Escola de Serviço Social a respeito de ajuda científica para elaboração do 

plano de contingência local. Os professores Ismar Moraes e Rita Cubel ajudarão 

neste processo de construção. 

⦁ ASSUNTOS GERAIS: No dia de ontem, dia 05 de julho foi divulgada no jornal O 

Globo Niterói uma informação sobre o retorno das atividades do internato de 

alunos de Medicina estabelecida para o dia 20 de julho. Profa Karla Ronchini, que 

participa do colegiado de unidade de Medicina informou que a nota divulgada não 

corresponde à realidade e que as discussões sobre o retorno seguem em curso e 

que dependem também de instâncias superiores. O GT se posicionou a favor de 

propor que o veículo citado de imprensa realizasse uma correção da informação. O 

posicionamento foi encaminhado para o setor de comunicação social da UFF. Prof 

André Ricardo propôs também que todas as atas das reuniões do GT ficassem 

disponíveis para consulta no site www.uff.br/coronavirus de modo a garantir ampla 
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acessibilidade. Prof Rita Cubel convidou os colegas a assistirem uma live a ser 

ministrada no dia 10/07 às 8h, por pesquisador da FIOCRUZ ( Dr Ricardo Moratelli). 

Houve consenso para mudança da frequência das reuniões para a cada 15 dias e 

extraordinariamente para data anterior, conforme demanda.

Agendada próxima reunião para o dia 20.07.2020, às 14h
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