REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID 19
01.06.2020 14H
Reunião realizada ordinária com a presença do seguinte convidado:
⦁

João Paulo Marques Moraes- Representante da PRÓ-Reitoria de Administração
(PROAD)-Coordenação de contratos

O objetivo da reunião virtual foi informar as ações atuais do GT ao convidado, no
sentido de fornecer subsídios técnicos que possibilitem um retorno às atividades o mais
seguro possível, quando isto for possível. A PROAD é considerada pelo GT como elementochave na UFF em relação ao envolvimento e colaboração com ações recomendadas por este
grupo de trabalho, que garantam um retorno seguro às atividades acadêmicas.

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

PROAD: Profa João Paulo informou que os termos de referências dos contratos da
UFF são elementos fundamentais para a correta execução dos serviços prestados
por empresas terceirizadas. Na reunião, solicitou maiores informações ao GT acerca
dos produtos utilizados para higienização de superfícies. Foi informado sobre a
necessidade de mapeamento de fluxos nas unidades para que sejam otimizados
tanto os insumos, quanto a presença e frequência dos profissionais que o realizam.
Informado que no momento do retorno certamente haverá aumento no consumo
dos produtos e que isto deverá ser previsto para que não faltem insumos, bem
como a correta utilização, sem adoção de práticas como diluição inadequada de
produtos para que os mesmos aumentem seu rendimento. Sugerido pelo GT que na
efetivação de contratos com firmas de higienização sejam contemplados os
seguintes aspectos adicionais: treinamentos das equipes que executem o serviço,
treinamento específico para profissionais que realizam serviços em locais altamente
especializados e com demandas diferenciadas neste aspecto, como laboratórios de
pesquisas. João Paulo informou que poderá disponibilizar minutas de termos de
referência para avaliação do GT e que enviaria o material através do prof Ismar
Moraes.

⦁

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: A terceira versão do plano, contendo
as orientações técnicas para um retorno controlado às atividades presenciais no
âmbito da UFF será apresentado ao gabinete da reitoria até o dia 03 de junho. As
diversas inserções de recomendações, bem como retirada de itens considerados
não pertinentes foram discutidas na presente reunião até que se chegasse a um
consenso da versão final. O GT entregará o material com a recomendação que o
mesmo seja disponibilizado para todos os setores da UFF, o mais rápido possível
para que haja tempo de planejamento suficiente.
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Agendada próxima reunião para o dia 08.06.2020, às 14h
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