
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

20.07.2020 14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ 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 que João Fanara irá 

realizar uma alteração na linha do tempo da UFF de modo a inserir a criação do GT 

para o enfrentamento da COVID19 como ação da universidade. Sobre a licitação, 

informou que a mesma foi adiada pois alguns preços estavam abaixo do preço de 

mercado. Esclareceu que o processo licitatório federal possui uma série de 

requisitos, tais como: participação de empresas cadastradas e que estejam em dia 

com o recolhimento de impostos, preços estabelecidos por um quadro de 

referência do Governo Federal e avaliação do Procuradoria Geral da República. Os 

registros de preços são realizados todos os anos por conta das demandas usuais das 

unidades e estas por sua vez, podem comprar equipamentos e insumos com verba 

própria, de acordo com suas demandas. Também relatou que já houve a compra de 

alguns termômetros por solicitação da CASQ e que os quantitativos listados nos 

registros de preços são eventualmente grandes por conta da possibilidade destes 

quantitativos também serem aproveitados por outras universidades para 

determinados itens. Já existe um quantitativo de EPIs disponíveis, sendo importante 

que a demanda necessária seja informada o quanto antes para a reitoria. Prof André 

Ricardo relata que há movimento de estudantes que estão se mobilizando para 

aquisição por conta própria e que estes equipamentos possuem especificações 

específicas e caso estejam fora dos padrões podem comprometer a saúde dos 

alunos. Profa Rita Paixão relatou ainda que o GT infraestrutura vai montar o plano 

operacional com base na orientação do plano de contingência elaborado pelo GT 

técnico de enfrentamento da COVID19. Profa Rita Cubel informou algumas 

demandas e solicitações que tem chegado como o retorno das atividades 

presenciais para determinadas pesquisas da pós-graduação. Prof André Ricardo 
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também relatou as demandas de cursos que possuem atividades de graduação 

eminentemente práticas como a Medicina, Enfermagem e Odontologia, por 

exemplo que não podem ser substituídas por atividades remotas.

⦁ DISCUSSÃO ACERCA DE PARECER DO GT SOBRE DEMANDAS DE ATIVIDADES 

PRESENCIAIS NA UFF: Após intenso debate no GT sobre o papel do mesmo sobre a 

decisão de estabelecer ou não parâmetros de retorno às atividades presenciais, foi 

acordado que o GT é um grupo técnico e não deliberativo, que o poder decisório 

cabe à gestão da universidade e seus conselhos superiores, que há legislações 

federais que regulamentam as atividades presenciais x remotas. No entanto, o GT 

de enfrentamento da COVID19 desde maio de 2020, vislumbrou que haveria a 

necessidade de estabelecer um plano de contingência para retorno às atividades 

(plano divulgado em 03 de junho de 2020) e que as unidades precisariam se 

preparar logisticamente, com um plano de ações estabelecido, discutido 

amplamente com a comunidade local para um eventual retorno, associado a 

condições epidemiológicas favoráveis definidas pelas autoridades sanitárias 

estaduais. Após atendidas estas duas grandes dimensões poderiam ser discutidas as 

condições específicas para cada atividade presencial

⦁ COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES E SAÚDE-RHS DE RIO DAS 

OSTRAS:   O GT recebeu um email encaminhado pelos técnicos administrativos do 

IHS – Campus Universitário de Rio das Ostras – UFF a respeito do posicionamento 

deste grupo a respeito da pandemia e retorno às atividades

⦁ ASSUNTOS GERAIS: Haverá uma reunião do CUV na próxima quarta, dia 22/7, sendo 

uma das pautas o retorno às aulas. A princípio participarão desta reunião os 

professores Ismar Moraes, Regina Flauzino e Simone Rembold. Ainda sobre as 

atividades presenciais, prof Ismar Moraes informou que alguns professores do 

Instituto Biomédico o procuraram para retornar com suas pesquisas em seus 

laboratórios e que isto pode gerar um problema, pois há instruções de serviço da 

PROGEPE em curso, que não autoriza o trabalho presencial, exceto em situações 

específicas. Durante a semana os 2 subgrupos trabalharam em relação a dois temas: 

uso da luz UV para desinfecção ambiental e ventilação necessária para ambientes. A 

conclusão de ambos os trabalhos está em finalização e serão divulgados sob a forma 
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de pareceres científicos e conformação em artigos científicos. Ficou acordado que o 

reitor e representante da PROGEPE serão convidados a comparecer para uma 

conversa na próxima semana a respeito das próximas ações do GT e alinhamento de 

tarefas.

Agendada próxima reunião para o dia 20.07.2020, às 14h
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