
REUNIÃO GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

14H 30.03.2020

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

AÇÕES EM CURSO:

⦁ PROF JANO - Produção e entrega para o HUAP de protetores faciais. O mesmo 

grupo estará avaliando a confecção de um macacão de proteção a ser usado pelos 

profissionais de saúde, a partir de um modelo cedido pelo prof André Ricardo. 

Logística a ser verificada: possibilidade do material ser previamente lavado e 

posteriormente esterilizado. Checar também a necessidade da autorização de uso 

pelas autoridades sanitárias.

⦁ Participação junto ao gabinete de crise do Estado do RJ. Profa Regina Flausino 

informou acerca da possibilidade de participação institucional da UFF no gabinete 

de crise do Estado do RJ. Reuniões são semanais às quartas. Possibilidade de 

participação de representantes da DIP, virologia e estatística

⦁ Prof Wilson Calmon (Dept de Engenharia)- Disponibilizou um site para atualização 

de coleta de dados, geração de mapas e gráficos dinâmicos. Site: covid19.getuff.br. 

Possibilidade de participação do grupo também nas discussões com o Estado do RJ e 

análise estatística da estratégia de testagem em massa do município de Niterói, 

sendo ideal a articulação via UFF com a prefeitura para estabelecimento desta 

parceria.

⦁ Farmácia- Já há uma equipe produzindo álcool em gel, com participação de alunos. 

Checar o andamento

⦁ Checar com os professores quais iniciativas dos diversos cursos envolvem 

participação de alunos.

⦁ CASF: a) criação de suporte psicológico (online) para servidores, com previsão de 

operacionalidade já para o final desta semana ou início da próxima. B) Vacinação de 

servidores: HUAP realizou vacinação nos servidores locais usando estratégia 

própria. C) Avaliação de revisão de insalubridade para os servidores que estão 

trabalhando no combate ao COVID 19

⦁ Profa Simone Martins: treinamento de profissionais da saúde em curso.

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 06.04.2020 às 

14h30. Online
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