REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
08.03.2021 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. PARECER DO GT SOBRE CONCURSO DO INSTITUTO DE HISTÓRIA E PSICOLOGIA: Foi
solicitado um parecer para o GT COVID19 sobre aspectos relativos à ventilação e
espaçamento de cadeiras para a realização de um concurso para admissão de
docentes do Instituto de História e Psicologia, a ser realizado em maio e junho de
2021. O GT confeccionará o parecer, de forma bem objetiva para responder aos
questionamentos apresentados pela solicitante, profa Roberta Rodrigues Marques da
Silva, Vice-Diretora do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
2. NOTA TÉCNICA SOBRE VACINAS CONTRA A COVID -19: A nota técnica sobre a COVID
está pronta e será encaminhada ao gabinete da reitoria.
3. ASSUNTOS GERAIS: Professor Ismar informa ter recebido uma grande quantidade de
insumos para o Instituto Biomédico (sabão líquido- 450 litros) e hipoclorito de sódio a
2,5% (250 litros), relativos a medidas de prevenção contra a COVID 19. Prof André
Ricardo relata recebimento de EPIs de qualidade duvidosa para utilização de alunos do
internato de medicina, que estão realizando estágio prático no H. Estadual Azevedo
Lima. Os EPIs inadequados foram pontuados para a coordenação do internato,
coordenação do curso de Medicina e Pró-reitoria de administração. Após reunião
virtual em 28 de fevereiro, foi acertada a substituição dos insumos inadequados, o que
foi efetivado em 01/3, na presença do prof André Ricardo. Na ocasião foram recebidas
2200 unidades de máscaras N95 e devolvidas as máscaras que estavam no hospital e
que não atendiam aos requisitos de proteção. Considerando o quantitativo médio de
alunos no hospital até o final do ano de 2021, nas condições atuais pandêmicas, ainda
foi possível devolver 700 unidades para a UFF, ficando 1500 unidades no hospital. Dra
Fátima Azevedo relatou que a CASQ tem recebido uma série de solicitações de
funcionários que desejam retornar ao trabalho, por conta de perdas salariais, inclusive
já com demandas judiciais. O GT discutiu a possibilidade de confecção de algum termo
impresso específico que seja assinado pelos funcionários, concordando com o retorno
voluntário e ciência da necessidade de que sejam cumpridas as medidas de prevenção
(individuais e coletivas) no âmbito da UFF.

Agendada próxima reunião para o dia 22.03.2021, às 14h

