
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a infecção
respiratória chamada COVID-19 uma pandemia. Essa doença surgiu inicialmente em
dezembro de 2019, em Wuhan, na China, a partir do agente etiológico denominado
SARS-CoV-2, também conhecido como novo coronavírus, e rapidamente se espalhou
pelo mundo. De lá para cá, muitas rotinas precisaram ser alteradas e muitas dúvidas
têm surgido a respeito dessa infecção.

No intuito de informar e orientar sobre os procedimentos básicos a serem adotados
para a manutenção das atividades da instituição no período atual da pandemia, bem
como traçar diretrizes para a universidade, proporcionando um ambiente de trabalho
mais seguro e saudável, o Grupo de Trabalho COVID19-UFF, formado por especialistas
da universidade na área de saúde, elaborou o Plano de Contingência da UFF frente

A UFF contra a COVID-19: 
conheça o Plano de 
Contingência da Universidade

http://www.uff.br/sites/default/files/plano_de_contingencia_covid-19_uff_-_17-03-2020.pdf


à pandemia da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19). Além de recomendações

atualizadas sobre a contenção e prevenção do COVID-19 do Ministério da Saúde, o
documento também prevê orientações para os gestores e o que fazer em caso de
suspeita de infecção.

Medidas que já foram tomadas

Buscando cumprir essas medidas de prevenção e reduzir a taxa de propagação do
coronavírus, a universidade decidiu adiar o início do semestre letivo em 30 dias e
determinou a suspensão do atendimento presencial ao público e que os servidores
deverão realizar trabalho remoto, com exceção das atividades consideradas
essenciais. Além disso, a UFF, juntamente com outras Instituições Públicas de Ensino
Superior e de Pesquisa do Rio de Janeiro, publicaram hoje um 
documento que endossa as políticas de distanciamento social adotadas pelo Governo
do Estado. Como o vírus se propaga de pessoa para pessoa, o distanciamento social é
a principal medida para achatar a curva de propagação, pois reduz drasticamente o
contato físico. Para isso, deve-se evitar ao máximo sair de casa e participar de eventos
públicos. 

Novas medidas podem ser tomadas a qualquer momento, acompanhe a página oficial
da UFF para se manter informado. Faça a sua parte você também no combate ao
coronavírus, redobre os cuidados com higiene, lave as mãos corretamente, não
compartilhe objetos de uso pessoal como pratos, copos e talheres e evite
aglomerações.

Para mais informações, confira os links abaixo:

Página oficial da UFF sobre o coronavírus: http://www.uff.br/coronavirus
Linha do tempo das decisões tomadas na UFF: 
http://www.uff.br/coronavirus/timeline
Plano de Contingência da UFF na íntegra: https://bit.ly/2U27FB0 
Nota sobre adiamento das aulas e suspensão do atendimento presencial: 
https://bit.ly/3b6NB6r 
Instrução de serviço nº 005, de 17 de março de 2020: https://bit.ly/2vEtiOI
Endosso às políticas públicas de distanciamento social: https://bit.ly/2J0qjmQ
Notícia relacionada: https://bit.ly/38ZDi2F
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PROPPI/UFF e a alteração de bolsas Capes para alunos de pós-graduação em 2020

SOMA: alteração de prazo de suspensão das atividades

Suspensão da exigência de recadastramento anual e visitas para fins de comprovação de

vida de aposentados e pensionistas

Prograd informa - suspensão de atendimento ao público e adoção de trabalho remoto

Informe sobre a IS nº 005/2020 da PROGEPE referente ao trabalho remoto a partir de

17/03/2020

Cancelamento das atividades do Mês da Mulher na UFF

Informe Prograd - Funcionamento e medidas do Coluni decorrentes do Coronavírus

UFF adia o início do semestre letivo pelo período de 30 (trinta) dias

Proad divulga Funcionamento e medidas decorrentes do Covid-19

PROAES divulga nota sobre o Programa Bolsa Apoio Emergencial

Funcionamento e medidas da PROGRAD decorrentes do COVID-19

PROAES divulga nota sobre o Edital Bolsa Acolhimento para Estudantes Ingressantes

2020.1

STI: comunicado sobre adequação das atividades

Canais de Atendimento Online da SRI

PROAES adia divulgação do calendário de eventos referente aos Editais de Bolsas e

Auxílios Estudantis

Informe da PROEX sobre a IS Nº 004 da PROGEPE referente às atividades de atendimento

ao público

Sistema de Bibliotecas e Arquivos da UFF informa a rotina dos servidores e seus

procedimentos internos

Funcionamento da PROPPI em decorrência do COVID-19

Nota sobre atendimento da Ouvidoria

Funcionamento da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio durante as

ocorrencias do COVID2019

Norma de funcionamento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis/PROAES em relação ao

Covid-19

Comunicação da Eduff altera cronograma de seleção de estagiário

Conselhos Superiores: informe sobre funcionamento

Eduff suspende temporariamente atendimento ao público

SOMA: comunicado sobre a suspensão temporária das atividades

Informe sobre a IS Nº 004 da PROGEPE referente às atividades de atendimento ao público



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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