
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

23.11.2020 14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. RELATO  DOS  ASSUNTOS  DEBATIDOS  NO  GT  INFRA

ESTRUTURA: Prof Ismar fez o relato no GT infraestrutura das ações

do  GT  técnico,  informando  o  histórico  de  atuação  do  grupo  e  as

principais alterações/inclusões constantes na última versão do plano

de  contingência  da  UFF,  publicada  em 09 de  novembro  de  2020.

Solicitou  também que  a  versão  fosse  amplamente  divulgada,  pois

contém ações mais específicas  voltadas para o retorno presencial,

quando for possível.

2. PARECER INFORMAL SOBRE USO DE SECADORES DE MÃOS EM

BANHEIROS NO INSTITUTO DA COMPUTAÇÃO: Prof Ismar relatou

ter recebido um áudio encaminhado do Prof Rafael, do Instituto da

Computação a respeito de uma solicitação da empresa RIO MINAS

para instalação de secadores de mãos nos banheiros, ao invés dos

tradicionais toalheiros de papel. O GT de posicionou informando que

está  disponível  para  uma consulta  formal  mais  detalhada  sobre  a

solicitação. No entanto, considerando os vários aspectos não haveria

grande benefício na aquisição destes equipamentos em virtude das

seguintes possibilidades: a) possibilidade de geração de fluxo de ar

no  interior  do  banheiro,  normalmente  espaço  fechado,  podendo

aumentar a eventual circulação de vírus no local, b) maior demora no

caso de reposição de equipamentos danificados, c) necessidade de

cronograma de limpeza interna do equipamento, d) custo de luz.

3. ASSUNTOS GERAIS: Os materiais educativos referentes a medidas

de  prevenção da COVID já  finalizados  e  estão disponíveis  no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1BE-

RNipUV7LbtzqUfOFyFTKtv0wfAXy5?usp=sharing .  Espera-se  ampla

divulgação e impressão desses informativos. Ainda falta a gravação

do vídeo,  que será realizado tão logo o responsável  pela por  esta

ação  retorne  de  sua  licença  saúde  (  infecção  pelo  SARS-COV-2).

Algumas  atividades  práticas  da  pós  graduação  têm  acontecido

mediante autorização das unidades de vinculação.

https://drive.google.com/drive/folders/1BE-RNipUV7LbtzqUfOFyFTKtv0wfAXy5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BE-RNipUV7LbtzqUfOFyFTKtv0wfAXy5?usp=sharing


Agendada próxima reunião para o dia 07.12.2020, às 14h


