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RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:

1. Reunião com a Pró-Reitora da PROGEPE, professora Aline Marques: Prof André

Ricardo inicia a reunião dando as boas-vindas à professora Aline Marques e

agradecendo a presença para o debate. Na sequência, faz um levantamento histórico

do trabalho desenvolvido pelo GT COVID-19 UFF, detalhando as várias versões do plano

de contingência e os critérios técnicos definidos para que seja possível o retorno

presencial na UFF. Profa Aline Marques informa estar confeccionando uma instrução

normativa, considerando as orientações do Ministério da Economia, instâncias

superiores da UFF e sugestões dos outros pró-reitores e necessidade de planos de

retornos das unidades. Prof André Ricardo informa que apesar de relatado em maio de

2021, em reunião com a profa Alexandra Anastácio- pró-reitora de graduação, que

cerca de 58/92 unidades da UFF possuíam planos de retorno, apenas um plano foi

debatido integralmente (do Centro de Artes da UFF). Informa também que não é

função do GT cobrar que as unidades confeccionem os planos e sim ajudá-los com a

questão técnica do conteúdo. Profa Rita Cubel informa que boa parte dos cursos da

área da saúde já fez seus planos de retorno. Prof Ismar Moraes relata sua preocupação

em relação a insumos disponibilizados pela UFF que possam estar vencidos ou prestes

a vencer, por conta do tempo prolongado de interrupção presencial das atividades

presenciais e que isso pode gerar desperdício de materiais. Profa Rita Cubel solicita

informação sobre a questão dos relógios de ponto, já que uma flexibilização de

horários de servidores seria necessária para não gerar aglomeração e possível fonte de

contaminação em relação ao uso do ponto eletrônico. Profa Aline informa que já é

prevista a possibilidade de alternativas em relação ao uso do ponto eletrônico e esta

orientação será mantida na nova instrução normativa. Na nova IN haverá permissão

para trabalho híbrido, desde que atendidas algumas condições como plano de retorno

pronto e divulgado, espaçamento de ambientes e atendimento a requisitos aos

critérios epidemiológicos constantes no plano de contingência da UFF ( sexta versão)

2. GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RETORNO: Apesar do plano de contingência

elencar uma série de requisitos necessários para a confecção dos planos de retorno, foi

consenso que o GT COVID -19 UFF elaborará um guia o mais detalhado possível em

adição ao plano de contingência, para que todas as unidades possam trabalhar de



forma padronizada. O guia está praticamente fechado, no entanto ainda houve

algumas dúvidas e acréscimos no documento, que será finalizado até a próxima

semana

Agendada próxima reunião para o dia 30.08.2021, às 14h


