REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
07.12.2020 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. PARECER SOBRE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO INSTITUTO
BIOMÉDICO: O plano do referido Instituto foi enviado para o email do
GT técnico para uma avaliação formal em 03 de dezembro. O plano
foi discutido pelos membros e algumas sugestões serão enviadas a
partir de um documento conjunto a ser postado no drive do GT
técnico hoje. De uma forma geral, o documento detalha as
precauções para as aulas práticas em laboratórios para as práticas de
microbiologia, parasitologia e odontologia e pode ser divulgado para
os meios de comunicação da UFF
2. PARECER SOLICITADO PELO GABINETE DA REITORIA ACERCA
DA PORTARIA MEC 1030 DE 01/12/2020. O referido parecer diz
respeito a uma portaria do MEC, que dispõe sobre o retorno às aulas
presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos
educacionais digitais para integralização da carga horária das
atividades pedagógicas enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus - Covid-19, com validade a partir de 04 de janeiro.
Ocorre que a portaria será rediscutida antes de sua efetiva
implantação, o que torna o parecer desnecessário neste momento. O
GT seguirá acompanhando as discussões e caso necessário se
posicionará.
3. CALENDÁRIO

DE

REUNIÕES

ORDINÁRIAS:

Por

conta

das

festividades de final de ano e férias dos docentes, a última reunião de
2020 foi agendada para 14/12/2020 e a primeira do ano de 2021 para
o dia 01/02/2021. Havendo necessidade, será convocada uma reunião
extraordinária.
4. ASSUNTOS GERAIS: Profa Regina Flauzino relatou sobre sua
participação no planejamento operacional para a campanha de
vacinação contra a COVID19. De maneira geral, há preocupação
sobre os insumos necessários e logística para a administração do
imunizante

que

for

selecionado

para

administração.

Questão

importante é a existência de várias vacinas candidatas com formas

de armazenamento diferentes, o que pode complicar as operações
relacionadas à administração das mesmas.

Agendada próxima reunião para o dia 14.12.2020, às 14h

