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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

⦁ REVISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: Segunda versão do Plano de Contingência 
foi finalizada em 22 de abril e enviada para o gabinete da Reitoria para divulgação. A 
versão ainda se encontrava na fase de diagramação no dia 27.04 para que pudesse 
ser inserido na página www.uff.br/coronavirus

⦁ PREPARAÇÃO DA TERCEIRA VERSÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: Realizada 
deliberação sobre o assunto, sendo opinião da maioria que a preparação deve 
começar imediatamente, com propostas e ações que poderão ser executadas no 
futuro (ainda sem data definida) retorno às atividades acadêmicas. Diversos tópicos 
foram citados e serão analisados pelo GT para futura diretriz como: apresentação 
de pequenos vídeos no início das aulas, cartazes educativos, controle ambiental de 
ambientes compartilhados, retorno de profissionais enquadrados como grupos de 
risco, controle de distanciamento social em ambientes comunitários acadêmicos e 
administrativos ( bibliotecas, salas de aulas, salas de reuniões, auditórios, 
bandejões, diretórios acadêmicos, centros culturais, cinemas, etc),  orientações de 
distanciamento social entre alunos e professores, entre alunos e alunos ou outras 
situações semelhantes, atividades pedagógicas que cumpram sua finalidade e que 
atendam simultaneamente aos requisitos de distanciamento social preconizados 
para minimização da transmissão de síndromes gripais. Todos estes temas serão 
avaliados pelo GT em planilha do Google Drive, para que as ações sejam 
especificadas à luz do conhecimento do momento epidemiológico em que as 
diretrizes forem divulgadas.

⦁ INFORMES SOBRE O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HUAP: Prof Simone 
Rembold e Rita Cubel discorreram sobre a realização de testes para detecção do 
COVID-19 em profissionais de saúde do HUAP. Os referidos testes estão sendo 
realizados pelo LAMAP, havendo necessidade ainda de aprimorar a divulgação dos 
resultados.

⦁ INFORMES SOBRE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO GT UFF NAS REUNIÕES 
SEMANAIS DO GRUPO DE TRABALHO DO ESTADO DO RJ e COM REPRESENTANTES 
DA PREFEITURA DE NITERÓI: a) Prefeitura de Niterói: Prof Aluisio G Silva Jr 
informou que em breve haverá a divulgação de um modelo matemático de 
acompanhamento da curva de casos de COVID-19, específica para Niterói e que 
servirá como ferramenta importante para tomada de decisões acerca do 
distanciamento social e possível flexibilização das medidas de restrição de 
mobilidade e funcionamento de atividades na cidade de Niterói. Já em andamento 
um inquérito epidemiológico na população de Niterói, que também fornecerá 
informações relevantes sobre o estado imunológico da população. Em relação a 
este item, ainda há necessidade de pequenos ajustes junto ao Comitê de Ética para 
a divulgação dos resultados. B) Governo do Estado do Rio de Janeiro: Serão 
elaboradas diretrizes e indicadores sanitários para o andamento das atividades 
econômicas. A proposta é utilizar gradientes de cores como na proposta de Santa 
Catarina e da FIESP. Essas diretrizes e indicadores visam guarnecer O Governo para 
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uma proposta de possível flexibilização parcial em meados de maio. O documento 
final será elaborado em 28.04 e poderá embasar o GT para um futuro retorno às 
atividades acadêmicas. 

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 04.05.2020 às 
14h30. Online
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