
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19

05.07.2021 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GT TÉCNICO UFF PARA O REITOR DA INSTITUIÇÃO,

PROF ANTÔNIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA-: Prof André Ricardo saúda os

presentes e apresenta os parâmetros elencados pelo GT UFF para retorno presencial

das atividades. O cenário epidemiológico estadual do Rio de Janeiro atualmente é

considerado favorável e de baixo risco para aquisição da COVID, conforme o mapa de

risco divulgado em sua 37ª atualização, datado de 30/6/2021. Somado à existência de

planos de contingência elaborados por cada unidade e divulgados para as respectivas

comunidades locais, o retorno presencial é possível, de acordo com os requisitos

constantes no Plano de Contingência da UFF para a COVID 19 (6ª versão de

02/7/2021). Prof Antônio Cláudio agradece ao trabalho do GT e informa que uma

discussão sobre retorno presencial está na pauta da reunião do CUV, que acontecerá

no próximo dia 07/7/2021. Relata também as conversas e interlocuções que

aconteceram com as atividades sanitárias estaduais e municipais desde o início da

pandemia para que fosse possível atender à vacinação de categorias consideradas de

eleição, dentro do estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações, sem jamais

incluir pessoas que não estivessem dentro dos requisitos estabelecidos pelo Ministério

da Saúde para receber as vacinas contra a COVID. Requisita também uma atualização

sobre a nota técnica emitida pelo GT COVID em 12/5/2021, a respeito do cenário

epidemiológico e detalhamento dos critérios necessários para o retorno presencial.

Prof André Ricardo relata que é prudente ter cuidado com normativas institucionais

que relatem a necessidade obrigatória de vacinação contra a COVID 19 como único

pré-requisito para o retorno presencial, já que a vacinação não é obrigatória e pode

haver alguns (poucos) indivíduos que não possam receber a vacina por questões

médicas. No entanto, reafirma que a vacinação é uma das grandes ferramentas para o

controle da pandemia e deve ser encorajada e estimulada em toda a comunidade

acadêmica, respeitando os planos de vacinação de cada município. Profa Simone

Rembold sugere ao reitor que alunos da área da saúde e que estejam em momento

próximo de iniciar atividades práticas também possam ser vacinados. Prof Antônio

Cláudio solicita que seja realizado um levantamento acerca do quantitativo necessário



para que o pleito possa ser analisado. Prof André questiona a possibilidade de haver

alguma normativa institucional acerca do uso obrigatório de máscaras no interior das

instalações da UFF e o reitor informa que isso é possível, mas a fiscalização do uso ou

não do EPI está a cargo das autoridades sanitárias, que detêm esse poder de autuação

em caso descumprimento a normas sanitárias.

Agendada próxima reunião ordinária para o dia 19.07.2021, às 14h


