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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ REVISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: Plano segue em atualização com as 

sugestões sendo incorporadas via Google Drive, desde o dia 13.04. Foi consenso 

inserir no plano as atividades e ações executadas pelos diversos cursos/setores da 

UFF até o presente momento.  Estas atividades constarão como item final, antes 

das referências. O prazo anteriormente dado para finalização (20.04) foi prorrogado 

para o dia 22.04, com o objetivo de que os membros do GT possam realizar as 

alterações pertinentes e enviar para o gabinete da Reitoria. Imediatamente após o 

envio da segunda versão, o GT iniciará a preparação de uma terceira versão com 

informações técnicas pertinentes para o retorno das atividades letivas, o qual ainda 

não está definido. Um dos pontos sensíveis do retorno às atividades letivas será o 

de equacionar segurança dos alunos em turmas com grande número de alunos e 

salas de aulas pequenas, algumas com pouca ventilação.

⦁ INFORMES SOBRE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO GT UFF NAS REUNIÕES 
SEMANAIS DO GRUPO DE TRABALHO DO ESTADO DO RJ: Prof Regina Flauzino 

informou que o inquérito sorológico, realizado através de testes rápidos para 

COVID, em doadores de sangue no Hemorio e em profissionais de saúde da 

Policlínica Piquet Carneiro (UERJ) com intuito de fornecer dados epidemiológicos 

para futura análise das atuais medidas de quarentena empregadas no estado do RJ 

já está em andamento. Informou também que provavelmente as medidas de 

distanciamento social devem se prorrogar até meados de maio, para que seja 

possível avaliação de flexibilização de retorno a algumas atividades.  

⦁ INFORMES GERAIS:  Prof Ismar Moraes enviou para o grupo do GT uma proposta de 

reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não 

presenciais durante o período de pandemia da COVID-19, emitido pelo Conselho 

Nacional de Educação. Demais colegas do GT como o prof Aluisio G. Silva Jr, Rita 

Cubel, Simone Rembold e Regina Flausino sistematicamente enviam documentos 

científicos e informes de saúde pública para o grupo de Whats App criado, 

objetivando enriquecer o material de consulta e de fonte de consulta.   

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 27.04.2020 às 

14h30. Online
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