REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
08.02.2021 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. REUNIÃO SOLICITADA PELO REITOR ANTÔNIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA: O reitor
iniciou a reunião agradecendo a todos pelo trabalho desenvolvido no de 2020. Na
sequência solicitou um planejamento para o ano de 2021, de forma conceitual, baseado no
conhecimento científico vigente e no qual fossem considerados alguns marcadores
epidemiológicos que pudessem nortear as ações para o ano atual. Citou a portaria MEC
1038 de 7/12/2020 na qual no seu Artigo 1 informa: “ As atividades letivas realizadas por
instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino de que trata o art
2º do Decreto nº9235, de 15 de dezembro de 2017, deverão ocorrer de forma presencial a
partir de 1º de março de 2021, recomendada a observância de protocolos de biossegurança
para o enfrentamento da pandemia de COVID 19”. Profa Virgínia Leo solicitou a palavra e
informou a todos os presentes que o GT técnico de enfrentamento à COVID 19 vem
realizando um trabalho intenso e ininterrupto em todos os meses do ano, com elaboração
de planos sequenciais de contingência. Até o momento foram elaboradas quatro versões
dos planos, que refletiam o momento em que se encontrava a pandemia. Já na segunda
versão datada de 22/4/2020, foi apresentada a necessidade de que diferentes unidades e
serviços da UFF elaborassem seus planos contingenciais próprios para suas necessidades
específicas. Na 3ª versão, datada de 03 de junho de2020, já foram elencados os requisitos
necessários para o retorno às atividades presenciais e reforçada a necessidade de que as
unidades elaborassem seus planos locais de acordo com as especificidades locais. E
finalmente na 4ª versão, datada de 09 de novembro de 2020, além dos itens mencionados
anteriormente foram ampliadas as recomendações acerca da descrição sobre os
procedimentos em ambientes de ensino, pesquisa e extensão de forma a minimizar
aquisição da COVID-19 e sugestões de estratégia de acompanhamento e seguimento da
comunidade acadêmica no retorno presencial. Foi consenso do grupo, que o plano será
atualizado em sua quinta versão e que conterá informações mais objetivas para a
comunidade acadêmica da UFF, incluindo informações sobre a vacinação, que se iniciou em
janeiro de 2021, ainda para grupos populacionais específicos. Profa Karla Ronchini relatou
que mesmo após o início da vacinação, ainda há a necessidade de adoção de protocolos de
segurança para minimização de aquisição da COVID 19. Em relação a um possível

parâmetro de retorno, o GT técnico contribui com as informações técnicas, sendo um
órgão consultivo e não deliberativo, ou seja, não define datas de retorno. No entanto, o GT
acompanha a situação epidemiológica do estado, que vem sendo um balizador para o
retorno às aulas. Espera-se que haja um cenário epidemiológico mais favorável a partir de
junho de 2021, no entanto somente o seguimento sistematizado da curva epidemiológica
poderá confirmar isso, posto que têm sido descritas novas variantes do vírus com elevada
taxa de transmissibilidade.
Agendada próxima reunião para o dia 22.02.2021, às 14h

