REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
24.08.2020 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

MATERIAL EDUCATIVO PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA UFF: O
representante da Secretaria de Comunicação Social (SCS), João Fanara esteve
presente na reunião com intuito de informar que já recebeu o material educativo
preparado pelo GT, que os mesmos estão neste momento recebendo a arte e que
serão disponibilizados posteriormente para as diferentes unidades da UFF. Ficou de
enviar alguns materiais finalizados para os membros do GT ainda essa semana,
antes da divulgação final e solicitação de impressão. A princípio a responsabilidade
de impressão dos informativos ficará a cargo da PROAD, no que se refere aos
cartazes. Foi solicitada também pela SCS, um compilado será das ações do GT nos
primeiros 6 meses de atividade, que será enviado ainda hoje

⦁

MATERIAL EDUCATIVO EM PARCERIA COM O IACS: Dra Fátima Loureiro se reunirá
amanhã com representantes do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) a
respeito da confecção de vídeos educativos, que estão no processo de produção.
Gabriela Schüler Vieira , pertencente à PROGEPE está fazendo a divulgação dos
materiais sobre higienização de mãos/comportamentos seguros.

⦁

PARECER DO GT SOBRE TERMÔMETROS INFRA-VERMELHO. Foi encaminhado pelo
Gabinete do Reitor / Comissão Permanente de Sustentabilidade uma dúvida sobre o
ponto de corte a respeito de qual temperatura corporal seria considerada como
alterada, quando da utilização de termômetros sem contato com a pele. O assunto
gerou debates entre os membros do GT, pois a questão não é tão simples assim,
postos que há uma variabilidade de equipamentos disponíveis no mercado e
necessidade de orientações específicas para a correta utilização. A profa Maria
Helena Cosendey apresentou um relato da Food and Drug Administration (FDA) a
respeito do que é necessário para sua correta utilização: a) seguir as instruções do
fabricante, b) realizar a técnica correta de aferição ( posição perpendicular à testa),
c) realizar a leitura longe de fonte de calor conhecida, d) não realizar aferição em
pessoas que tenham utilizado chapéus ou bonés por muito tempo, pois pode
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resultar em valores falsamente elevados, e) informar que uma medida alterada não
significa que a pessoa esteja com COVID 19, f) uso de antipiréticos prévio pode
interferir no resultado da aferição, g) o ponto de corte no qual a temperatura seria
considerada alterada é de 37,5ºC , h) deve-se considerar apenas informações
científicas corretas para utilização do equipamento e não relatos fantasiosos de
internet ou outras mídias sociais. O parecer será submetido à avaliação do grupo
para envio ao solicitante o mais breve possível.
⦁

ASSUNTOS GERAIS: O retorno às aulas da maior parte dos cursos, está agendada
para 14 de setembro e 31 de agosto de 2020 e desta forma, é possível que alguns
membros do GT tenham dificuldade em comparecer aos encontros. Desta forma,
ficou decidido que após a reunião do dia 31/08/2020 às 14h, as reuniões serão
quinzenais, com horário a ser definido pelo grupo em consulta colegiada

Agendada próxima reunião para o dia 31.08.2020, às 14h
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