
REUNIÃO GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

11.05.2020  14H 30  

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA VISANDO AÇÕES A SEREM 
IMPLEMENTADAS EM FUTURO RETORNO (AINDA SEM DATA DEFINIDA):  O plano 

de contingência está sendo atualizado esta semana, com intuito de elaborar 

diretrizes para um retorno o mais seguro possível das atividades acadêmicas e de 

trabalho da UFF, quando for possível o retorno. Diversas contribuições foram 

inseridas no documento que será apresentado ao gabinete do reitor na próxima 

semana, para as ações pertinentes. Foi consenso do GT que todas as futuras 

diretrizes emanadas necessitarão de adequações nos diversos cursos da UFF, 

considerando as especificidades locais e realidades. Para que estas diretrizes sejam 

de fato implantadas, o GT solicitará à reitoria designação ou indicação de 

representantes locais de cada unidade/curso. Estes representantes serão 

responsáveis por verificar e adequar a implantação das referidas diretrizes, em suas 

respectivas unidades e cursos. Algumas direções de curso, como por exemplo a 

Faculdade de Veterinária, já estão se mobilizando em relação à indicação desses 

representantes locais.

⦁ CONVITE A REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE PARA DEBATER AÇÕES 
POSSÍVEIS A SEREM IMPLEMENTADAS NO RETORNO ÀS AULAS: Alguns 

representantes-chave da UFF serão convidados a participar de reunião 

extraordinária do GT para debater as melhores estratégias possíveis para o retorno 

às aulas, considerando a área de expertise e atuação de cada um, de modo que haja 

convergência com diretrizes do GT, otimizando e potencializando os esforços. São 

eles: representantes da PROGRAD, PROAES, Bilbliotecas da UFF, Comunicação, 

Transporte e Alimentação. O convite será para uma reunião online, na próxima 

sexta-feira, dia 15.05 às 14h, com 15 minutos para cada representante, seguido de 

10 minutos de discussão. Nesta reunião será convidada também a professora Maria 

das Graças Medeiros da Faculdade de Nutrição e que desenvolve trabalhos sobre 

boas práticas para os serviços de alimentação da UFF internos e permissionários.

⦁ INFORMES GERAIS: Professora Regina Flauzino informa que o GT do Estado do RJ já 

elaborou proposta de flexibilização de retorno das atividades, baseada em riscos 

categorizados por cores. Assim, que possível e autorizado pelo governo do RJ, o 

material será divulgado.  Profa Fátima Loureiro informou que a CASQ reviu a 

insalubridade dos ambientes do HUAP, de modo que os mesmos foram alterados 

para o grau máximo. Informou adicionalmente que há portaria federal suspendendo 

temporariamente a insalubridade de servidores que estejam em trabalho remoto.  

Agendada a princípio próxima reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, dia 
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15.05.2020 às 14h30. Online. Reunião ordinária agendada para o dia 18.05.2020, às 

14h30.
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