
A UFF tem se mobilizado em diferentes frentes para combater ativamente a pandemia de Covid-19

no estado do Rio de Janeiro. A produção de equipamento de proteção individual para profissionais

de saúde e de álcool 70% por alunos e professores da Escola de Engenharia e da Faculdade de

Farmácia continua a todo vapor. Recentemente, professores do Departamento de Estatística

também criaram um portal online para analisar dados relacionados a essa pandemia. A UFF

também disponibilizou o ônibus universitário para transporte de profissionais de saúde do Hospital

Universitário Antônio Pedro e iniciou a sanitização dos espaços de maior circulação de pessoas.

Além disso, contribuiu para a desinfecção do Instituto Médico Legal, do posto de São Gonçalo e

do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, em Niterói.

Estamos fazendo o nosso melhor para oferecer à sociedade conhecimento e tecnologia para

ajudar a salvar vidas. Agora é hora de somarmos nossos esforços. Você também pode contribuir!

Separamos aqui algumas das ações com as quais você pode se engajar e ajudar a divulgar.

Doação de sangue

Todos na luta contra a Covid-19: 
O que você pode fazer?



Devido à pandemia por Covid-19, o estoque de sangue dos hospitais se encontra em nível crítico

em todo o país. Por isso, é muito necessário que pessoas em condições de doar sangue

realizem a doação, que pode ser agendada no Hemonit, no Hospital Universitário Antônio Pedro.

O agendamento é feito através do telefone 2629-9063 ou diretamente no HUAP, localizado na Rua

Marquês do Paraná, n. 303, térreo. Os horários para doação de sangue são às quartas, quintas e

sextas-feiras, das 7:30 às 12:30.

Importante lembrar que o ato de doar sangue é um procedimento absolutamente seguro e não

corresponde a um risco no meio da pandemia. Além do Hemonit, a cidade de Niterói conta com

postos de coleta em diversos outros bairros. Procure o banco de sangue mais próximo da sua

casa e ajude a salvar vidas.

Confira aqui os pré-requisitos: https://bit.ly/3dzt78a

Doação de leite

Além da baixa no banco de sangue do hospital, os estoques de leite humano pasteurizado

também estão muito abaixo do necessário para atender aos bebês prematuros da UTI NEONATAL

do Hospital Universitário Antônio Pedro. Por isso, se você é uma mulher que está amamentando e

possui excedente de leite, você pode ser uma doadora. Para ajudar, basta entrar em contato pelo

número 2629-9234 e realizar o cadastro por telefone. Depois disso, a equipe irá enviar os

equipamentos e frascos necessários para a coleta e irá buscar, uma vez por semana, o leite

colhido para a pasteurização e oferta aos bebês.

Mais informações no link: https://bit.ly/2WNg513

Doação de recursos financeiros

Muitas das ações da UFF no combate à Covid-19 necessitam de insumos para serem realizadas.

Por isso, a Fundação Euclides da Cunha, em parceria com a universidade, está promovendo a

arrecadação de recursos financeiros. A partir dessas doações, poderão ser realizadas atividades

como: produção de máscaras, aventais, álcool 70% e fórmulas de desinfecção pública; aquisição

de matérias-primas para equipamentos de proteção individual voltados aos profissionais de saúde;

material de consumo para laboratórios, entre outras.

Para controle e fiscalização, a FEC publicará semanalmente em sua página na internet todas as

doações recebidas, assim como relatórios de aplicação dos recursos, com os respectivos

comprovantes das despesas realizadas. As doações poderão ser feitas por meio de depósito ou

transferência bancária em favor de: 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA

CNPJ: 03.438.229/0001-09 

BANCO DO BRASIL

Ag. 4767-8 | Conta 55.023-X



Saiba mais: https://bit.ly/2UwLEcI

Voluntariado

Agora, se tudo o que você pode oferecer no momento é o seu tempo e trabalho, as equipes da

UFF estão recrutando voluntários que queiram contribuir tanto na confecção de materiais de EPI

quanto na produção de álcool 70%. 

A produção de materiais de EPI ocorre na Escola de Engenharia da UFF, na Rua Passos da

Pátria, n. 156, São Domingos, bloco D. E também no Hospital Universitário Antonio Pedro, na

Rua Marquês do Paraná, n. 303, centro. Para se tornar um voluntário dessa atividade, basta

preencher o formulário: http://bit.ly/epi-uff

A produção de álcool 70% ocorre na Farmácia Universitária, na Rua Marquês do Paraná, n. 282,

centro. Para se voluntariar, basta preencher o formulário: http://bit.ly/alcool70uff

Vamos juntos combater o coronavírus!

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, publicou nova Instrução de Serviço, que determina algumas

alterações quanto ao controle de frequência dos servidores durante o período de trabalho remoto

na UFF. Dentre elas:

Será necessário que o servidor faça uma solicitação diária no Sistema Velti, escolhendo a

justificativa “Serviço Externo, IN 27, 25/03/2020.” A chefia, então, poderá aceitar as solicitações

em lote ou de maneira individual. Tais solicitações podem ser feitas, inclusive, para abranger

retroativamente os dias de trabalho remoto que correspondem ao período posterior à publicação

da IS nº 004/2020 da PROGEPE.

No entanto, o controle de frequência em papel será mantido concomitantemente com o controle

de frequência no sistema eletrônico. No último dia de vigência da IS nº 004, que determina o

período de trabalho remoto, o servidor deverá escanear a folha de ponto e anexá-la ao Velti com a

mesma justificativa citada anteriormente. Essa folha ficará sob responsabilidade do setor de

lotação, devidamente assinada pela chefia imediata.

Quanto aos servidores que já tinham débitos no sistema antes do período do COVID-19: quando

for retomada a rotina de trabalho presencial, estes terão um mês para compensar o saldo de

horas.

http://www.noticias.uff.br/bs/2020/04/58-20.pdf#page=7


Confira a nota no site: https://bit.ly/2ywfNBP

Procedimento para solicitação de reembolso de bilhete de passagem é diferenciado

durante a pandemia

Formulário de Demanda de Desenvolvimento Institucional: disponível para preenchimento

Projeto  UFF nas Ruas conversa sobre "O papel da Universidade em tempos de crise

O projeto de cursos de extensão NESS UFF "100 Dias Sem Custos"

Fórum dos PPGs da UFF emite nota de repúdio ao corte de bolsas CAPES

Escola de Engenharia da UFF começa produção de máscaras para proteção de

profissionais de saúde

Instrução de Serviço PROPPI para pós-graduação lato sensu durante a pandemia de

Coronavírus

Prorrogação do prazo de entrega do Formulário de Levantamento das Necessidades de

Desenvolvimento

SEI: Informe aos setores com processos implantados na plataforma

PROAES divulga nota sobre o cronograma de entrevistas do Projeto Milton Santos de

Acesso ao Ensino

Banco de Leite do Huap necessita de doações

Prorrogação do prazo de entrega do Relatório Sintético do PQUFF 2019 para 30/04/2020

Cobertura das Oficinas de Desenvolvimento Docente em março de 2020

Nota das Instituições Públicas de Ensino e de Pesquisa do RJ reafirmam estratégias

contra a Covid-19

Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249
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