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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. RELATO  DA  PROFA  RITA  PAIXÃO  SOBRE  GT  DE  INFRAESTRUTURA  E  LICITAÇÕES

SOBRE COMPRA DE MATERIAIS VISANDO ENFRENTAMENTO DA COVID19:  A profa

Rita Paixão foi  novamente convidada a debater com os membros do GT acerca do

andamento das ações do GT de infraestrutura da UFF e informe sobre as licitações

divulgadas  na  página  www.uff.br/coronavirus.   Iniciou  relatando  a  ação  dos  3

principais  GTs da  UFF:  GT CEPEx,  que está discu1ndo as  questões relacionadas ao

calendário acadêmico; GT infraestrutura, que estará discu1ndo as ações relacionadas à

infraestrutura das unidades e GT UFF para o enfrentamento da COVID19, que está

responsável pelo caráter técnico-cien;fico das informações e ações necessárias para

mi1gação  dos  efeitos  da  COVID19  na  comunidade  UFF.  Na  1ª  reunião  do  GT  de

infraestrutura foram apresentadas as referências que servirão de orientação para as

futuras ações a serem desenvolvidas. Dentre as referências foram citadas o plano de

con1ngência do GT técnico ( 3ª versão de 03 , será de junho de 2020) e protocolo de

biossegurança para retorno nas a1vidades nas IFES. Na segunda reunião a ser realizada

esta  semana,  o  GT  infraestrutura  discu1rá  as  ações  administra1vas  a  serem

necessárias. Em seguida, a profa  Rita discorreu sobre o funcionamento das licitações

informando  que  se  trata  de  um  registro  de  preço,  que  os  itens  listados  não

necessariamente  serão  comprados,  que  os  valores  listados  representam  valores

máximos e que alguns itens foram solicitados por algumas unidades. Na sequência, os

membros do GT se manifestaram sobre a presença de alguns dos itens solicitados.

Profa Karla Ronchini se posicionou contrária à aquisição de tapetes sani1zantes para

laboratórios,  pouco beneGcio  de compra de totens de  álcool  gel  e  que deveria  se

priorizar uma higienização adequada de locais de grande fluxo de pessoas, ven1lação

natural de salas e uso racional de recursos, posto a dificuldade financeira da UFF. Profa

Rita Paixão informou que a demanda dos tapetes par1u do Ins1tuto de Química para

seus laboratórios. Profa Rita Cubel endossou as considerações da profa Karla Ronchini,

acrescentando também é necessário discu1r a relação custo x beneGcio de u1lização

da luz UV para desinfecção de ambientes diversos, como salas de aulas.  Prof André

Ricardo  relata  a  preocupação  de  valores  elevados  de  equipamentos  elencados  na

licitação, tais  como termômetros digitais  (listados a R$314,76 a unidade) e tapetes



sani1zantes  (listados  a  R$  225,94  a  unidade),  já  que  há  opções  mais  baratas  no

mercado, caso os mesmos sejam comprados. Prof Ismar Moraes também requisitou

informações adicionais acerca do funcionamento do processo licitatório. Sobre este

item, profa Rita Paixão relatou que há compras que são previstas para a UFF como um

todo e que há itens que podem ser des1nados a unidades específicas. E em adição há

questões  que,  ao  longo  dos  meses  de  pandemia,  mudaram de  panorama  como  a

necessidade de fornecer máscaras de tecido para toda a comunidade da UFF, já que

nos dias atuais, a máscara é item individual de cada pessoa. Afirmou que a discussão

sobre os EPIs necessários é importante pelos diversos pontos de vista da comunidade

da UFF e sua pluralidade. Requisitou ao GT a possibilidade de novas ações educa1vas

como vídeos informa1vos sobre um retorno seguro, parecer do GT sobre ven1lação

em  ambientes,  uso  de  luz  UV  como  forma  de  desinfecção  em  ambientes  e

possibilidade  da  criação  de  um  email  ins1tucional  do  grupo.  Prof  André  Ricardo

informou  que  isto  já  havia  sido  solicitado  anteriormente  à  STI,  sendo  autorizado

simultaneamente  à  realização  da  reunião.  O  endereço  oficial  do  GT  é

gtcovid19@id.uff.br e poderá ser u1lizado para comunicação e solicitações.  Profa Rita

Paixão informou que a  vice-diretora do Ins1tuto de Letras se interessou por ajuda

técnica-cien;fica do GT para desenvolvimento do plano de ações locais.

2. EMAIL INSTITUCIONAL: Conforme relatado acima foi criado: gtcovid19@id.uff.br

3. GRUPO DE REVISÃO DE TEMAS SOLICITADOS: Foi proposto a criação de 2 subgrupos

para revisão rápida do assunto e emissão dos pareceres. O grupo que analisará a luz

UV para desinfecção de ambientes foi composta pelas professoras Rita Cubel, Virgínia

Léo,  Maria  Helena  Cosendey  e  Caroline  Barros.  O  segundo  grupo  que  analisará  a

questão de ven1lação em ambientes ficou composto pelos professores André Ricardo

e Karla Ronchini. 

4. DOCUMENTO FINAL  DA ANDIFES:  Foi  apresentado  o  documento final  da ANDIFES

sobre  sugestões  para  as  IFES  contendo  recomendações  para  um retorno  seguro a

a1vidades presenciais.  

5. ENCONTRO DE MEMBROS DO GT COM A ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL: Os professores

Ismar Moraes, Simone Rembold, Maria Helena Consendey e Rita Cubel par1ciparam de

um encontro virtual com professores da Escola de Serviço Social, sendo um encontro

muito proveitoso, no qual os membros do GT passaram orientações necessárias para

elaboração do plano de con1ngência local.

6. ASSUNTOS GERAIS: O plano de con1ngência do curso de Veterinária será avaliado esta

semana para aprovação no respec1vo colegiado. Ainda esta semana os membros do



GT  par1ciparão  como  convidados  do  grupo  da  Medicina  que  está  elaborando  a

logís1ca necessária para o retorno de a1vidades prá1cas dos alunos do internato de

medicina do úl1mo período.

Agendada próxima reunião para o dia 20.07.2020, às 14h


