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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

INFORMES DO REITOR: Os minutos iniciais foram utilizados pelo reitor da UFF,
Antônio Claudio Lucas da Nóbrega para discorrer sobre os seguintes assuntos: a)
Agradecimento ao trabalho desenvolvido pelo GT; b) Divulgação do plano de
contingência da STI, com possibilidade de inserção do material em versão futura
versão da atualização do plano de contingência da UFF; c) Solicitação de 1
representante do GT para fazer parte das discussões da ANDIFES sobre um plano
futuro de retorno às aulas e confecção de possíveis diretrizes para as universidades,
considerando os aspectos atuais da pandemia e a segurança das comunidades
acadêmicas; d) Possibilidade de elaboração de ações mais globais a serem
implementadas pela UFF , em um possível retorno às atividades ( ainda sem data
definida).

⦁

MORADIA ESTUDANTIL: Demanda oriunda da profa Rita Paixão, que informou estar
recebendo solicitações sobre possível retorno de alguns alunos para a moradia
estudantil. A profa Rita já elaborou uma resposta padrão, que foi lida pelo prof
André Ricardo. Após as ponderações do grupo, ficou patente que uma volta neste
momento, requer também serviços de apoio, como alimentação por exemplo, que
não estão operantes no momento por conta da interrupção de diversas atividades
da UFF. Como sugestão à resposta, seria interessante inserir a informação sobre a
legislação da moradia estudantil em adição ao que foi redigido.

⦁

PLANO DE CONTIGÊNCIA ELABORADO PELA STI: O plano elaborado pela STI poderá
ser inserido no plano de contingência da UFF, em sua próxima versão.

⦁

SITUAÇÃO DOS SERVIDORES DO HUAP EM RELAÇÃO A AFASTAMENTO DE
ATIVIDADES: Prof Fátima Loureiro relatou a questão de servidores da saúde do
HUAP que estão receosos de retornar ao trabalho após o afastamento por motivo
de síndrome gripal. A definição do setor responsável pela avaliação de retorno às
atividades não está muito clara e gera dúvidas nas equipes, bem como a
necessidade de realização ou não de testes de detecção da infecção, para este
retorno com segurança. Informou ainda que esta situação não está prevista no
plano de contingência do HUAP, que se refere basicamente a espaços físicos de
atendimento. Também relatou que a perícia deve retornar às suas atividades,
provavelmente ainda esta semana. Os membros do GT informaram que as
condições de retorno já estão descritas na 2ª versão do Plano de Contingência da
UFF e que podem servir como referência. Há a previsão que o LAMAP realize, a
princípio, 25 testes por dia, com o intuito de rastrear a COVID-19 nos servidores do
HUAP. Prof Fátima Loureiro informou sobre a possibilidade da criação de um fluxo
CASQ-HUAP, com objetivo de uniformizar a questão dos retornos dos profissionais.
Situação a respeito do quantitativo de testes disponíveis para identificação da
COVID-19 e EPIs para as equipes será encaminhada ao prof Roberto Carlos Barcellos
para possibilidade de ajuda quanto a estas questões.

⦁

PROPOSTAS PARA SEGURANÇA DA COMUNIDADE ACADÊMICA, EM RELAÇÃO A
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COVID10 (FUTURO RETORNO ÀS AULAS): Durante a semana anterior, o GT debateu
online sobre possíveis tópicos a serem abordados e que constarão na próxima
versão do plano de contingência da UFF. Alguns pontos foram considerados muito
específicos e necessitarão de ajuda das diversas unidades da UFF, para que os
mesmos sejam exequíveis, dentro de cada realidade. Como sugestão do prof Ismar
Moraes, corroborada pelos demais membros, é interessante que um representante
da Comissão de Biossegurança da UFF participe dessas discussões e que haja a
possibilidade de que cada unidade apresente sua demanda específica, considerando
suas especificidades. Esta interlocução poderia ser feita por algum representante da
Comissão de Biossegurança local, caso ela exista nas diversas unidades. Ainda como
novas proposições foram elencadas: a) Possibilidade de escalonamento dos horários
dos bandejões de forma a diluir as aglomerações focada em um mesmo horário
(Profa Rita Cubel); Possibilidade de ampliação de turnos de aulas ( Profa Virgínia
Leo). Em relação aos tópicos divulgados previamente para discussão no Google
Drive, como atividades específicas para servidores ( grupos de risco) e número
específico de alunos por turma foram consideradas muito específicas para que
constem em um plano mais global.
⦁

INFORMES GERAIS: Profa Regina Flauzino informou sobre as discussões do GT do
Estado do Rio de Janeiro e a situação atual. Houve a construção de uma proposta
para flexibilização das atividades baseada em riscos, diferenciados por cores. No
entanto, por ora segue a quarentena até pelo menos, dia 15.05. Amanhã haverá
novo encontro, visando deliberar sobre o avanço da pandemia. Prof Aluísio Gomes
relatou estar atuando em 2 frentes principais: a) apoio na construção de curva de
casos de Niterói, em colaboração com profissionais epidemiologistas e
matemáticos. Apesar de Niterói ter uma estrutura de atendimento de pacientes,
tem recebido muitos doentes dos municípios vizinhos, que ainda não estão
totalmente preparados. Esta situação pode gerar em curto espaço de tempo uma
lotação completa dos leitos disponíveis. B) Inquérito epidemiológico da população
de Niterói. Este levantamento já está em andamento e em breve haverá um
panorama melhor da situação da população de Niterói. Prof Aluisio Gomes também
relatou sobre a construção de um projeto para atendimento remoto de pacientes
no qual algum colega da UFF pudesse estar envolvido em parceria com a FIOCRUZ.
Nenhum dos membros informou saber sobre qual profissional da UFF estaria
envolvido com tal projeto. Um dos membros deste projeto é o dr Luis Viana
( diretor do Hospital Mário Monteiro e funcionário da FIOCRUZ).

⦁

REPRESENTANTE DO GT JUNTO A ANDIFES: Definido pelo GT que o prof André
Ricardo Araujo da Silva, será o representante junto a este grupo.

Agendada a princípio próxima reunião para a próxima segunda, dia 11.05.2020 às
14h30. Online
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