
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

28.09.2020 14H   

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. SOLICITAÇÃO DE PARECER DO GT A RESPEITO DO PLANO DE

CONTINGÊNCIA  ELABORADO PELA  UNIDADE  DE  ANGRA  DOS

REIS:  o plano de contingência da unidade de Angra dos Reis foi

enviado para análise do GT técnico por email, no dia 23 de setembro.

A  análise  preliminar  do  grupo  é  que  se  trata  de  material  bem

elaborado  e  completo.  No  entanto,  o  grupo  analisará  mais

detalhadamente o plano esta semana para conclusões finais até o dia

02/10/2020

2. DEMANDAS  DO  GT  INFRAESTRUTURA E  SOLICITAÇÕES  DA

SOMA:  Prof Ismar Moraes informou ter recebido uma solicitação da

SOMA para preparação de uma apresentação em power-point sobre

capacitação  de  profissionais  de  serviços  gerais.  O  material  foi

apresentado aos membros do grupo, as alterações foram realizadas

conforme  as  sugestões  e  considerado  como  pronto  para  ser

disponibilizado. A apresentação será realizada pela SOMA, amanhã,

dia 29/09.  Questões mais específicas que porventura necessitem ser

abordadas,  tais como diluições de produtos,  técnicas de limpeza e

limpeza  de  setores  devem  ser  exploradas  pelas  equipes  de

biossegurança  locais  ou  SOMA.  Em  relação  aos  insumos  para  as

unidades, os mesmos já estão sendo entregues nas unidades, pela

SOMA.  Há  previsão  de  instalação  de,  ao  menos,  1  pia  para

higienização de mãos e totem de álcool a 70% na entrada de cada

unidade.   

3. RECOMENDAÇÃO  DO  GT  TÉCNICO  PARA  UTILIZAÇÃO  DA

ESTRUTURA FÍSICA DA UFF PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS

PÚBLICOS:  o  GT  elaborará  diretrizes  e  recomendações  para

utilização  da  infraestrutura  física  da  UFF  para  realização  de

concursos, já que houve recentemente solicitações para cessão das

instalações da universidade para concurso do Exército e para eleições

municipais. O material será elaborado e colocado no Drive do email

do  GT,  para  que  o  mesmo  seja  alimentado  pelos  membros.   O



principal concurso que utilizará grande parte das instalações da UFF é

o ENEM, previsto para ocorrer em 17 e 24 de janeiro de 2021.

4. ASSUNTOS GERAIS: NÃO HOUVE NENHUM TÓPICO ESPECÍFICO

Agendada próxima reunião para o dia 17.10.2020, às 14h


