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O GT COVID-19 UFF vem através deste informe técnico atualizar o cenário

epidemiológico da COVID-19 no estado do Rio de Janeiro frente às atividades presenciais já

em curso e ao retorno controlado às atividades acadêmicas presenciais no semestre letivo

de 2022.1

O mapa de risco do Estado do Rio de Janeiro em sua última versão divulgada em

16/02/2022 (69ª atualização) 1 informa que o Estado do Rio de Janeiro se encontra em

classificação na bandeira amarela, de risco baixo para Covid-19. A queda de casos vem

acontecendo de progressiva e mantida, a despeito do retorno das atividades escolares de

ensino fundamental e médio presenciais.

Em relação ao futuro semestre letivo com início agendado para o final de março de

2022, as atividades acadêmicas presenciais que foram planejadas devem ser mantidas,

principalmente as atividades práticas de alunos, resguardadas as decisões colegiadas dos

órgãos deliberativos das unidades e cursos, considerando as individualidades e

particularidades locais.

Em relação às recomendações específicas para o retorno presencial das aulas do

semestre letivo (2022.1), o GT COVID-19 elaborou um guia de convivência cujo objetivo é

apresentar orientações relevantes que devem ser observadas no retorno às atividades

acadêmicas presenciais. Cabe ressaltar que a situação epidemiológica é dinâmica, de forma

que qualquer decisão pode ser revertida para uma maior ou menor flexibilização.

Considerando o contexto atual, o GT COVID-19 UFF e reforça os aspectos importantes a

serem verificados no retorno às atividades acadêmicas presenciais

a) Mapeamento dos locais por onde circulam e permanecem os

servidores/docentes/estudantes da UFF.

b) Divulgar, através de mídias e cartazes , medidas de prevenção da transmissão da COVID-19.

c) Estabelecimento de rotina de higienização de ambientes de uso coletivo.

d) Comportamentos individuais e coletivos seguros, como uso adequado de máscaras



e) Estratégia de vigilância de casos suspeitos, confirmados e contactantes, aderente às

orientações do GT-COVID-19-UFF.

f) Possibilidade de interrupção de atividades presenciais em casos de piora da pandemia de

COVID-19, conforme os critérios estabelecidos no guia de convivência da UFF
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