REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID 19
08.06.2020 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: Prof André Ricardo informou que o
plano de contingência foi entregue no prazo combinado, dia 03 de junho de 2020,
ao gabinete da reitoria para análise e ampla divulgação. Relatou ainda participação
na comissão ANDIFES de planejamento ao retorno presencial e as deliberações
iniciais da referida reunião: a) troca de experiências entre os representantes das
instituições, b) construção de possíveis linhas gerais que ajudem na tomada de
decisão autônoma das instituições. Compartilhou adicionalmente um relatório da
STI UFF sobre medidas adotadas em universidades europeias que já retornaram às
atividades. Houve amplo debate sobre as próximas ações do GT. Foi consenso que
há necessidade de divulgação da última atualização do plano de contingência para
todas as unidades e setores da UFF, principalmente para a PROGRAD e CEPEx que
estão planejando as atividades acadêmicas de retorno. O GT ficará à disposição para
ajudar os setores e unidades quanto aos planejamentos locais. A decisão acerca da
data exata de retorno deverá ser debatida amplamente, de modo que haja
minimização do risco de aquisição da COVID19 nas dependências da UFF.

⦁

ASSUNTOS GERAIS: Profa Fátima Loureiro informou sobre a análise que vem sendo
realizada pela PROGEPE em relação aos ambientes de trabalho. Prof Rita Cubel
discorreu sobre a possibilidade de realização de testagem sorológica para os
servidores, como estratégia para retorno às atividades presenciais. Prof Ismar
relatou caso específico de funcionário do Instituto Biomédico que vem
apresentando dificuldade de realização de trabalho remoto, mas que também se
mostra reticente ao retorno ao trabalho presencial, mesmo já tendo sido infectado
pelo coronavírus. Alguns membros do GT ressaltaram a necessidade de revisão da
instrução de serviço da PROGEPE , a respeito de regulamentação do trabalho
remoto ( válida até 30 de junho), para que casos semelhantes sejam evitados, sem
problemas judiciais ou com sindicatos. Profa Regina Flauzino informou que
participará da Comissão de Biossegurança do Instituto de Saúde Coletiva.

Agendada próxima reunião para o dia 15.06.2020, às 14h
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