
REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. INFORME SOBRE SOLICITAÇÃO DE DIRETORES DE UNIDADE SOBRE PLANO DE

RETORNO PRESENCIAL DA UFF: O GT COVID UFF recebeu uma solicitação através do

email institucional sobre a possibilidade de elaboração de um plano de retorno

presencial mais detalhado. Os membros do GT debateram que talvez a informação não

esteja chegando de forma satisfatória às unidades, já que foram realizadas seis versões

de planos de contingências, nas quais há informações suficientes para elaboração de

planos locais. No entanto, o GT se mostrou favorável a elaborar um guia para um

retorno presencial, que seja de fácil entendimento, que contenha os componentes

mínimos a serem verificados por cada unidade e que possa ser aplicado às diversas

unidades, considerando as peculiaridades de cada local. Importante salientar que no

guia de retorno deve haver a previsão de ensino remoto para casos de surto ou

necessidade de fechamento de setores, já que ainda não é possível prever um retorno

presencial contínuo e ininterrupto; e adicionalmente que as unidades possuam

previsão de monitoramento de casos suspeitos. A profa Simone Rembold relatou as

principais preocupações do fórum de diretores, a qual também está vinculada. Há

insegurança de alguns colegas para o retorno presencial e entendimento que talvez

decisões administrativas estejam sendo transferidas para eles. Muitas decisões estão

atreladas a decisões da PROGEPE, pois é o órgão que estabelece a possibilidade de

retorno presencial para servidores administrativos, fundamentais para que atividades

acadêmicas e de pesquisa possam ser executadas a contento. O GT elaborará um guia

de retorno que será debatido por todos e apresentado o mais breve possível para o

gabinete da reitoria. Além disso, o GT está e sempre esteve à disposição de todos e

quaisquer setores da UFF que solicitem esclarecimentos técnicos acerca da COVID. A

despeito dessa disponibilidade, foram poucas as unidades que em 1 ano e meio

entraram em contato com o GT para debater os planos locais.

2. ASSUNTOS GERAIS: Profa Maria Helena sugere que exista a possibilidade do reitor

determine a criação de comissões locais para elaboração de planos de unidades, caso

ainda não existam. Dra Fátima Loureiro informa que tem sido frequente a solicitação

de funcionários para o trabalho presencial, mesmo que tenham declarado previamente

existência de comorbidade. O GT foi contactado pelo Centro de Artes e debaterá o



plano local de retorno, na próxima reunião, a ser realizada em 9/8/2021. Dra Fátima

Loureiro e demais membros sugerem uma reunião com a PROGEPE e GT infraestrutura

para debater questões administrativas de retorno presencial

Agendada próxima reunião para o dia 09.08.2021, às 14h


