
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

10.08.2020 14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. INFORMES /REQUISIÇÕES DO GABINETE DA REITORIA (PROFA RITA PAIXÃO): Foram

trazidos  3  informes  pela  profa  Rita  Paixão:  a)  Laboratórios  de  pesquisa  e  possível

retorno  de  algumas  a'vidades.  Relatou que  na  data  de  hoje  está  ocorrendo  uma

reunião com os coordenadores  de pós-graduação,  a  respeito  da  avaliação de uma

minuta de uma nova Instrução de Serviço que trará atualizações sobre as a'vidades a

serem desempenhadas no âmbito da pesquisa na UFF (presenciais x remotas). A profa

Rita Paixão ficou de disponibilizar a minuta para o GT técnico. b) Sensibilização para

porteiros e zeladores. Profa Rita propõe alguma ação específica para os zeladores e

porteiros,  posto  que  são  funcionários  que  atuam  diretamente  com  o  público  e

ambientes  ;sicos.  O  GT  informou  que  os  treinamentos,  conforme  o  plano  de

con'ngência da UFF, ficarão a cargo das coordenações locais e/ou biossegurança. No

entanto, o GT entende a importância de uma sinalização visual única para toda a UFF,

em  todas  as  unidades,  principalmente  em  locais  estratégicos  como  entradas  de

unidades, elevadores, banheiros, salas de reunião, entre outras. c) Material educa'vo

para a UFF a respeito da COVID 19. A ideia será padronizar um material educa'vo que

seja avaliado pela Secretaria de Comunicação Social de modo que possa ser servir para

a universidade como um todo.

2. APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO DE CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO UTILIZANDO A LUZ

UV-C.  O  aluno  Rômulo  ,  doutorando  do  curso  de  Química  da  UFF  fez  breve

apresentação  de  protó'po  de  câmara  de  esterilização  u'lizando  a  luz  UV-C.  Este

projeto  foi  desenvolvido em parceria  com a USP  de  Ribeirão Preto,  São Paulo  ,  a

princípio  para  esterilização  de  máscaras  faciais  do  'po  N95.  Informou  que  o

equipamento pode ser montado na UFF e que se encontra à disposição para maiores

contatos. Após a apresentação, o GT deliberou que já foi emi'do um parecer técnico

sobre o assunto, mas que as pesquisas sobre o assunto podem ser realizadas, de modo

a colaborar com o avanço da ciência. A profa Rita Cubel ficou incumbida de contactar

novamente  o  aluno  para  maiores  informações,  principalmente  no  que  se  refere  a

questões técnicas dos experimentos cienJficos realizados.



3. PARECER  SOBRE  TAPETES  SANITIZANTES:  O  GT  entendeu  que  o  material  está

finalizado e será reme'do ao gabinete da reitoria para avaliação e ampla divulgação

acadêmica.

4. PARECER SOBRE UTILIZAÇÃO DE CONTÊINERES NO CAMPUS DE RIO DAS OSTRAS: A

dra Fá'ma Loureiro informou ter recebido um pedido do Ins'tuto de Humanidades e

Saúde de Rio das Ostras a respeito da emissão de um parecer de uso de contêineres

para  o  retorno  das  aulas  presenciais  de  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Dra  Fá'ma

informou que,  conforme  o  plano  de  con'ngência  da  UFF,  as  unidades  é  que  são

responsáveis pela confecção dos planos locais, sendo o GT técnico necessita de um

esboço de plano, descri'vo do ambiente e, se possível, imagens do local para que se

possa trabalhar em cima de dados reais, de modo a permi'r eficiência nas estratégias

sugeridas. O email para a unidade via enviado em 06 de agosto de 2020.

5. RETORNO DOS ALUNOS DE MEDICINA DO 12º PERÍODO AOS CAMPOS DE PRÁTICA:

Na data de hoje, 10 de agosto, os alunos de medicina do 12º período retornaram às

a'vidades prá'cas de ensino no HUAP e em hospitais da rede de saúde de Niterói.

Todos foram capacitados a respeito de técnicas de higienização de mãos (com água e

sabão  e  álcool  gel),  biossegurança,  uso  de  EPIs  conforme  o  'po  de  atendimento,

paramentação  e  desparamentação  e  biossegurança.  Foi  estabelecido  um  plano  de

vigilância  semanal  para  o  seguimento  dos  mesmos  por  7  semanas  consecu'vas

(duração do estágio).

6. ASSUNTOS GERAIS: Um esboço do material educa'vo será colocado no Google Drive

do GT para as considerações e envio em 7 dias para a Secretaria de Comunicação

Social           (SCS) avaliar e promover a melhor iden'dade visual possível, que seja de

fácil entendimento da comunidade acadêmica da UFF 

Agendada próxima reunião para o dia 17.08.2020, às 14h


