REUNIÃO ORDINÁRIA GT UFF ENFRENTAMENTO DA COVID19
29.06.2020 14H

RESUMO DOS ASSUNTOS DEBATIDOS:
⦁

DEBATE DO GT SOBRE SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO: Foi debatida a situação epidemiológica em relação à pandemia pela
COVID-19 no estado do Rio de Janeiro como um todo, em especial nos municípios
nos quais a UFF tem unidades/cursos de graduação. A situação do estado do Rio de
Janeiro (verificada através do site da Secretaria Estadual de Saúde em 27 de junho
de 2020), mostrou queda no número de internações por SRAG e de internações em
UTI por SRAG e tendência a estabilização nos casos acumulados progressivamente a
partir da semana epidemiológica 19. No entanto, não foram consideradas as 2
últimas semanas epidemiológicas (25 e 26, por conta da possibilidade de atraso na
inserção de casos confirmados). Deve-se considerar também nesta análise o peso
do município do Rio de Janeiro, o que certamente tem influência no resultado final.
Considerando estes aspectos, alguns municípios como Niterói, Campos, Macaé,
Petrópolis, Rio das Ostras e Rio de Janeiro apresentam queda nos indicadores
citados. Municípios como Itaperuna, Miracema, Quissamã e Santo Antônio de
Pádua possuem poucos casos, não sendo possível estabelecer um padrão definido
de curva epidemiológica. Já municípios como Nova Friburgo e Angra dos Reis ainda
não possuem tendência de queda de casos. Considerando estes dados, o GT UFF
não recomenda a flexibilização das atividades presenciais nos próximos 15 dias. A
situação será revista a cada 15 dias por este grupo de trabalho, de forma a
apresentar um dado mais próximo da realidade.

⦁

ASSUNTOS GERAIS. Há necessidade de maior interação com os outros GTs da UFF
que estão planejando ações correlatas e que possuem interface com as
recomendações técnicas de retorno ( GT do CEPEx e GT de infraestrutura). Foi
proposto um convite para a profa Rita Paixão, para que ela possa participar para
próxima reunião do GT, agendada para 06/07 às 14h. O objetivo seria discutir as
ações desses outros GTs, de modo abastecê-los com informações técnicas para que
haja otimização do trabalho desenvolvido por todos. Foram também discutidos
assuntos relacionados a capacitação de docentes para utilização das mídias digitais
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de ensino, plataformas de ensino e possibilidades de atividades com a utilização
dessas ferramentas.
Agendada próxima reunião para o dia 06.07.2020, às 14h
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