REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
06.05.2021 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. POSSIBILIDADE DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS PARA DISCIPLINAS
ACADÊMICAS

DA

UNIVERSIDADE

FEDERAL

FLUMINENSE

(PRESENÇA

DAS

PRÓ-REITORAS DE GRADUAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS e GABINETE DA REITORIA): Prof
André Ricardo apresenta o cenário epidemiológico atual da pandemia de COVID-19 no
estado do Rio de Janeiro e perspectivas futuras de melhora, já a partir do mês de
junho de 2021. Este cenário possivelmente favorável poderia servir para o
planejamento controlado das atividades acadêmicas presenciais. Profa Rita Paixão
informa sobre a necessidade das unidades criarem seus próprios planos de
contingência e solicita ao GT COVID UFF um melhor detalhamento do sobre os
componentes do mapa de risco do Estado do Rio de Janeiro e que serve como
parâmetro para a UFF. Profa Maria Helena solicita esclarecimentos da profa Alexandra
Anastácio ( PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO) sobre o que se espera do GT COVID UFF a
respeito do retorno presencial. Profa Alexandra relata que a questão de retorno de
algumas atividades ( presenciais/híbridas/remotas) sempre foi discutida no setor, com
possibilidade de retorno híbrido no segundo semestre letivo de 2021. Foi constituído
um GT específico na PROGRAD para um retorno presencial e relata as dificuldades de
composição desse grupo, pela participação voluntária dos diretores de unidades.
Informa, por exemplo, que dos 126 diretores de unidades, apenas 4 se prontificaram a
colaborar inicialmente. Na sequência relata também que o próprio reitor já solicitou
em ocasiões anteriores a necessidade dos planos de contingência locais estarem
prontos. Segundo a profa Alexandra, até a data de hoje, dos 92 cursos de graduação ,
58 já tinham planos de contingência prontos, 60 não tinham pendências curriculares e
há cerca de 6000 componentes curriculares pendentes. Relatou quais eram as
pendências práticas dos cursos em números absolutos. Em relação especificamente ao
retorno presencial, profa Alexandra informou que seria interessante que o assunto
vacinação fosse abordado, sendo um posicionamento pessoal da mesma. Sugeriu a
possibilidade do GT COVID UFF em confeccionar um informe técnico detalhando as
especificações de retorno. Profa Denise Rosas ( PROGEPE) relata que está sendo
discutido o retorno voluntário de servidores que tenham esse interesse e informa que

alguns serviços já estão funcionando de forma presencial. Profa Aline Marques (
PROGEPE) relata que as instituições de ensino precisam ser pensadas para todos os
servidores e não apenas para grupos específicos e que tem havido uma insegurança
dos trabalhadores a respeito de quais medidas devem ser adotadas no retorno. Solicita
também ao GT COVID UFF um informe técnico mais detalhado sobre as especificações
dos parâmetros de retorno. Profa Alexandra informa que alguns cursos na UFF já
realizaram seus planos de contingência e que inclusive mapearam o status vacinal dos
docentes, sendo possível a realização de um retorno presencial de atividades
específicas selecionadas, como um piloto já para o próximo semestre letivo. A
PROGEPE informa que seria publicada uma Instrução Normativa flexibilizando o
retorno voluntário para servidores que trabalhem no Hospital Universitário Antônio
Pedro ( HUAP). O GT COVID UFF confeccionará o informe técnico para ser enviado aos
presentes até o dia 12/5/2021 para ampla divulgação na comunidade acadêmica.

Agendada próxima reunião para o dia 17.05.2021, às 14h

