
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

18.05.2020  14H   

Reunião realizada ordinária com a presença dos seguintes convidados:

⦁ Ana Cristina Fernandes- Coordenadora Educação Infantil COLUNI UFF

⦁ Ana Paula Cabral Couto Pereira- Coordenadora Geral COLUNI UFF

⦁ Breno Miranda Rebello- Professor Química. COLUNI UFF

⦁ Charleston José de Sousa- Diretor Geral COLUNI UFF

⦁ Leonardo Vargas da Silva- Pró-reitor Assuntos Estudantis (PROAES)

⦁ Lorelay Brandão- Coordenadora dos anos iniciais do Ensino Fundamental do COLUNI 

UFF

⦁ Mônica dos Santos Toledo- Coordenadora dos anos iniciais. COLUNI UFF

⦁ Palmira Coca Carneiro Vieira de Souza- Coordenadora do Restaurante Universitário

⦁ Pedro Neto- Coordenador da Moradia Estudantl UFF

⦁ Simone Berle- Coordenadora de Educação Infantil- COLUNI UFF

O objetivo da reunião virtual foi informar as ações atuais do GT aos convidados, no 

sentido de fornecer subsídios técnicos que possibilitem um retorno às atividades o mais 

seguro possível, quando isto for possível. Os representantes dos setores/pró-reitorias 

convidados são considerados elementos-chaves na UFF no planejamento antecipado de 

ações relativas à comunidade acadêmica no futuro retorno. Os convidados apresentaram 

seus setores/pró-reitorias; e ações e/ou planejamentos que porventura já estejam em 

andamento visando um planejamento organizado e coordenado, de modo a evitar ao 

máximo a contaminação pela COVID-19 por membros da comunidade acadêmica da UFF.       

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ MORADIA ESTUDANTIL: O coordenador Pedro Neto apresentou inicialmente o 

quantitativo dos alunos vinculados à moradia estudantil da UFF. Alguns números: 

Capacidade total pode chegar a cerca de 314 vagas. Atualmente há 120 estudantes 

residindo no setor, a despeito da pandemia. O setor possui 20 alas, com capacidade 

de 20 alunos por ala, média de 4 a 5 pessoas por quarto, alocadas em beliches. Em 

relação aos atuais residentes há no momento, 4 pessoas desempenhando 

atividades de atendimento a pacientes. Ações que já foram realizadas: suspensão 

das visitas (em 18.03), distribuição de 300 máscaras de proteção e instalação de 

dispensadores de álcool em gel em locais de maior circulação. Informou que o 

número atual de estudantes na moradia, mesmo com a pandemia em curso é 

devido a uma série de fatores: pessoas com conflitos familiares, oriundas de outros 

países, falta de recursos financeiros para retornar aos domicílios. Alguns 

questionamentos foram apresentados ao coordenador tais como: risco dos 
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estudantes estarem ainda na moradia em plena pandemia, fluxo de atendimento de 

estudantes porventura doentes, fornecimento de alimentação. O coordenador 

informou que houve uma recomendação aos estudantes para retorno aos seus 

núcleos familiares, porém houve reclamação de alguns discentes junto ao 

Ministério Público. Em relação ao atendimento, o mesmo é feito através de contato 

com a Divisão de Saúde e que por ora, não há estudantes com sintomas compatíveis 

com a COVID-19 e em relação à alimentação, a mesma é entregue com frequência 

quinzenal para os estudantes sob a forma de alimentos in natura para o preparo 

local, de acordo com as necessidades calóricas diárias, determinadas por 

nutricionistas. O GT se dispôs a realizar uma visita in loco nas instalações, com 

intuito de fornecer orientações e subsídios para minimização de riscos de aquisição 

da COVID-19. A visita deve ocorrer ainda nessa semana.

⦁ COLUNI – Prof Charleston discorreu sobre as ações e estágio atual do COLUNI: aulas 

suspensas, sem atividades remotas, devido à dificuldade de acesso dos alunos a 

mídias digitais; distribuição de 1000 máscaras para alunos (em parceria com a 

prefeitura); distribuição de cestas básicas para os alunos (em duas oportunidades). 

Atualmente o COLUNI possui 410 crianças e adolescentes, com aproximadamente 

100 funcionários, sendo campo de estágio de cerca de 300 estudantes de graduação 

(licenciaturas, odontologia, farmácia, design industrial, arquitetura e nutrição). 

Relatou dificuldade em relação à infraestrutura principalmente no tocante à falta de 

dispensadores de álcool em gel e sabão que por vezes é diluído para sua utilização. 

A equipe de serviços gerais é a ARAUNA serviços especializados e possui 6 

funcionários para o prédio maior e 3 para o prédio menor. Em 25 de maio entrará 

no ar, um site do COLUNI, o Quarentuni-COLUNI UFF, com intuito de aproximar pais 

e familiares nesse período de pandemia. A coordenadora da Educação Infantil, profa 

Ana Cristina Fernandes apresentou o quantitativo de alunos vinculados, sendo 57 

no total, das quais 12 delas com 2 anos de idade. O COLUNI ainda não efetivou 

nenhum plano de contingência para o retorno às aulas, quando isto for possível. O 

GT se prontificou a visitar as instalações do COLUNI para ajudar com ideias e 

sugestões para este retorno, de modo a minimizar a possibilidade de aquisição da 

COVID-19 na instituição

⦁ RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. Sra Palmira Souza apresentou a estrutura dos 

restaurantes universitários: 450 pessoas trabalhando na área de produção, das 

quais cerca de 105 terceirizados; 2 restaurantes no Campus Gragoatá e 4 externos; 

800 lugares nos refeitórios; cerca de 7500 a 8000 refeições servidas diariamente em 

dias letivos normais. Os principais complicadores no retorno às atividades serão: 

dificuldade de se cumprir o distanciamento social no interior da área de produção, 

em virtude de espações exíguos; grande quantitativo de funcionários com mais de 

50 anos e com comorbidades como diabetes e hipertensão. A ARAUNA é também a 

firma responsável pela higienização do setor, que conta com 4 colaboradores para 

executar esta função. Os horários dos refeitórios são: a) Praia Vermelha, HUAP e 

Reitoria: de 12h às 14h, b) Veterinária: de 12h30 às 14h30 e Gragoatá: de 11h30 às 

14h30. Haverá a possibilidade de maior espaçamento no interior dos refeitórios, 

porém não há como garantir a qualidade dos alimentos, caso servidos sob a forma 

de quentinhas. Prof Ismar Moraes sugeriu a possibilidade de ampliar a área de 
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alimentação (tendas). Em relação a um eventual retorno serão necessários entre 10 

e 15 dias de antecedência para que os setores se programem em relação ao 

recebimento de alimentos. Os Campus de Angra dos Reis e Rio das Ostras recebem 

alimentos in natura, não havendo outros restaurantes universitários em campus 

fora da sede. 

Agendada próxima reunião para o dia 25.05.2020, às 14h30.
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