REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
15.06.2020 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

DEBATE DO GT ACERCA DE POSSÍVEL PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES
PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA UFF: o GT debateu sobre a
possibilidade de realização de testes para a detecção do coronavírus no âmbito da
UFF. O assunto foi inicialmente informado pela prof Rita Paixão no dia 14.06.2020.
Segundo a prof Rita, o tema “testagem na UFF” já está em andamento a construção
do projeto com a equipe que realiza os testes e o Reitor está liderando diretamente
esse processo com a construção de parcerias. Todos os membros presentes à
reunião: André Ricardo, Caroline de Souza Barros, Ismar Moraes, Rita Cubel, Karla
Rochini, Simone Rembold, Maria Helena Cosendey e Virgínia Leo de Almeida
apresentaram seus pareceres técnicos à luz do conhecimento atual e evidências
científicas disponíveis. Alguns pontos-chaves foram apresentados em relação aos
testes para COVID: Sorologia- ainda há necessidade de dados mais fidedignos em
relação à real sensibilidade e especificidade dos testes, pela possibilidade de falsosnegativos e momento no qual o exame foi realizado. RT-PCR- exame mais confiável,
porém também depende de sintomatologia do paciente, momento em que foi
coletado e técnica para realização do mesmo. Foi consenso dos membros identificar
qual seria o objetivo primário da realização dos testes para a comunidade
acadêmica. A deliberação dos membros foi no sentido de redigir um
posicionamento do GT e encaminhar ao gabinete da reitoria, para que mais
informações sejam repassadas a este grupo sobre esta possibilidade de testagem,
de modo que seja possível apresentar um parecer técnico mais robusto em relação
ao que está em construção. Segue abaixo, a transcrição do email enviado para o
gabinete da reitoria ( prof Rita Paixão):
Prezada Rita.

“Nós do GT UFF para o enfrentamento da pandemia da COVID19 continuamos à
disposição para ajudar nas decisões técnicas a respeito da infecção.

Neste sentido seria interessante saber qual seriam os encaminhamentos que a
reitoria tem pensado a respeito da testagem na UFF. Qual seria o objetivo? Para
quem seria aplicado o teste? Em qual momento seriam aplicados os testes? Nesse
momento? No retorno às aulas? Ao longo do ano? Qual teste está sendo pensado
para essas pessoas? Quem ficaria responsável por realizar os testes? Quem
analisaria os testes? Haveria reteste de pessoas? No caso de reteste, depois de
quanto tempo isto seria feito? Como seria a aplicação nas unidades fora da sede?

Todas essas questões acima são importantes para que o GT possa se posicionar,
caso seja solicitado, de maneira a oferecer a melhor evidência técnica possível,
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considerando o benefício para a comunidade acadêmica”

O GT permanecerá mobilizado para poder atender todas as questões técnicas sobre
o assunto testagem da comunidade acadêmica.

⦁

ASSUNTOS GERAIS: Prof André Ricardo relatou novo encontro da comissão ANDIFES
de planejamento ao retorno presencial. O encontro online ocorreu no dia 12 de
junho e na ocasião foi ratificado a construção de possíveis linhas gerais que ajudem
na tomada de decisão autônoma das instituições. Os participantes ficaram de enviar
sugestões para serem compiladas pelo prof Antonio Claudio Nóbrega e
apresentadas ao grupo no dia 26 de junho.

Agendada próxima reunião para o dia 22.06.2020, às 14h
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