REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
22.03.2021 14H
RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
1. PARECER DO GT SOBRE CONCURSOS DO INSTITUTO DE HISTÓRIA E PSICOLOGIA: O GT
reviu o parecer na presente reunião, realizou as correções e formatou a versão final
que será encaminhada para os solicitantes ainda na data de hoje.
2. FUTURA NOTA TÉCNICA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA: Já se iniciou a
sazonalidade de vírus respiratórios no Rio de Janeiro (normalmente final de março e
início de abril). Boa parte dos casos é evitável por vacina específica contra a Influenza e
que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde para grupos vulneráveis. Esse ano, a
campanha irá de 12 de abril a 09 de julho e torna-se importante alertar para que as
pessoas também se vacinem contra esse agente, que pode provocar casos
indistinguíveis da COVID-19. A nota técnica será confeccionada e oportunamente
debatida pelos membros para divulgação antes ou concomitante ao início da vacinação
3. ASSUNTOS GERAIS: Há uma série de dúvidas em relação aos possíveis feriados que
poderão ser decretados nos próximos dias, como medida para reduzir a circulação de
pessoas. Como a UFF é um órgão federal, deverá ser seguido o calendário oficial da
instituição. Prof Ismar Moraes relatou que a PROAD solicitou para todas as unidades da
UFF, um mapeamento de disponibilidade de salas para realização de concursos.
Informou ainda que o quantitativo de material de prevenção da COVID-19 como sabão
líquido e álcool a 70% enviado para o Instituto Biomédico é mais que suficiente,
considerando o volume atual de pessoas circulando no local e, para evitar que haja
desperdício, há a possibilidade que o material seja remetido à PROAD para que sirva de
matéria-prima para novos produtos. Prof André Ricardo relatou que tem contribuído
com a confecção de pareceres sobre máscaras N95 , que foram enviadas para uso de
alunos do internato de Medicina que realizam estágio no Hospital Estadual Azevedo
Lima. As máscaras enviadas para os alunos eram de qualidade inferior e foram
substituídas pela PROAD UFF, além do que foi emitido um parecer para a empresa
responsável pelo envio do produto, para que a mesma apresentasse laudos de testes
que comprovem a eficiência do material.

Agendada próxima reunião para o dia 05.04.2021, às 14h

