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Ata da Reunião  do Comitê de Enfretamento à COVID-19 da Universidade Federal 3 

de São João del-Rei. 4 

 5 

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2020, às 9h09min, estavam presentes para a reunião 6 

do comitê̂ de enfrentamento ao COVID-19 da Universidade Federal de São João del-Rei, que 7 

foi realizada pelo Google Meet, os seguintes membros: Profa. Rosy Iara Maciel de  8 

Azambuja  Ribeiro, Denílson  Carvalho, Cibele Aparecida de Moraes, Ana Flávia de Abreu, 9 

os Profs.: Alexandre  Ernesto  Silva,  Jaqueline Ferreira, Américo Calzavara Neto, Cristiane 10 

Santos, André Baldoni, José Carlos Magalhães, Clareci Cardoso, Daniela Fabrino, Gustavo 11 

Machado, Mateus Junqueira, Cléber José da Silva e Flávia Cristina da Silva Tibúrcio e o 12 

discente Fabrício dos Anjos. A presidente do comitê, professora Rosy Ribeiro, iniciou a 13 

reunião perguntando se todos os presentes concordavam com a alteração da dinâmica da 14 

reunião; a maioria consentiu. Então prosseguiu sugerindo a formação de uma subcomissão 15 

em cada Campus, sendo que em cada Campus terá um representante. Com a palavra, profa. 16 

Jaqueline disse a respeito da firmação da parceria com a comissão em Biossegurança do 17 

Campus; e ficou de encaminhar o regimento da Biossegurança a todos os membros do 18 

comitê. Prof. José Carlos disse que poderá levar um pouco de tempo para a criação da 19 

subcomissão. O mesmo ficou de, junto à Profa. Daniela, fazer o convite do comitê. Assim, 20 

ficou estabelecido que cada Campus terá um comitê interno, tendo no seu respectivo, um 21 

representante. Cada comitê exercerá as ações no seu Campus e trocará informações entre 22 

os subcomitês com o presente Comitê. Com a palavra, profa. Clareci disse que o subcomitê 23 

é uma tentativa de incluir pessoas que entendem a realidade do seu Campus. Seria uma 24 

forma de dividir responsabilidades. Pensar na demanda de alunos por laboratório; no espaço 25 

da faculdade que irá atender se houver as aulas remotas. Ficou definido que a profa. 26 

Jaqueline Ferreira será a representante do CCO, profa. Daniela Fabrino do CAP, profa. 27 
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Cristiane Santos representante de CSL e Prof. Américo, da Sede. Profa. Daniela informou 28 

que está em contato com a comissão de biossegurança da Sede. Profa. Rosy disparará o e-29 

mail contendo o nome dos representantes. No que tange à organização do seminário, 30 

sugerido pelo prof. Gustavo; começará a organizá-lo para dar visibilidade aos projetos que 31 

envolvam a pandemia da COVID-19 e que estejam em andamento. Foi proposto que o 32 

SINDs/UFSJ e a ADUFSJ indiquem um representante de cada associação. Denílson e Ana 33 

Flávia apresentaram algumas ações da UFMG. Ana Flávia relatou a respeito de um Boletim 34 

criado pela UFVJM, campus do Mucuri, no qual eles centralizam todas as informações 35 

referentes as ações do Comitê. Neste Boletim, a UFVJM divulga, de forma periódica, 36 

conteúdos referentes a dados epidemiológicos do COVID-19 nas regiões onde a 37 

universidade possui campus, os projetos que vem sendo desenvolvidos na instituição, 38 

orientações, entre outros. Ela disse que talvez fosse interessante que o Comitê da UFSJ 39 

também desenvolvesse algum material semelhante para divulgação das ações do Comitê e 40 

que esse material fosse disponibilizado para diversos canais (página do Comitê, WhatsApp, 41 

e-mail, etc) facilitando o acesso das pessoas a essas informações. Denílson disse que uma 42 

ponte poderia ser feita entre as três entidades: UFSJ, SINDs/UFSJ e a ADUFSJ para replicar 43 

o que fosse publicado no boletim. Profa. Daniela salientou a importância de fazer um boletim 44 

próprio do Comitê de enfrentamento à COVID-19; com divulgações e publicações. Profa. 45 

Rosy destacou a importância da agilidade na divulgação assim que as notícias saírem. A 46 

profa. Daniela disse que essa comunicação deve ser pensada em duas instâncias: 47 

Universidade para Universidade, como forma de pertencimento e valorização do processo e 48 

entre a Universidade e a população das cidades onde a UFSJ atua. A respeito das cartilhas, 49 

profa. Daniela sugeriu que sejam enviadas por e-mail e postadas nas redes sociais. Profa. 50 

Jaqueline complementou dizendo que não há necessidade de impressão para disseminar as 51 

informações, sanar dúvidas. Com a palavra a presidente, profa. Rosy disse que entrou em 52 
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contato com as Pró-Reitorias responsáveis pelos terceirizados que a informou dos 53 

prepostos, feito isso, começou a estabelecer uma comunicação entre este comitê e os 54 

servidores terceirizados, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. A profa. Cristiane informou 55 

que há um material pronto, de vídeos, que poderia ser repassado para atingir mais gente. 56 

Disse ainda, que alguns alunos estão fazendo levantamento de boas práticas de 57 

higienização de alimentos. Profa. Rosy argumentou que fazer vídeos seria a forma de 58 

movimentar e envolver mais as pessoas. E propôs ao Prof. Alexandre a usar o seu perfil 59 

para disseminar informações, tendo em vista o seu grande número de seguidores. 60 

Alexandre, por sua vez, não só aceitou como falou que definindo o que será postado, a 61 

publicação será feita e replicada aos pequenos grupos de alunos e professores do qual ele 62 

faz parte. Novamente com a palavra, profa. Rosy disse da criação de um perfil da Comissão 63 

no Instagram e no Facebook. Em relação aos vídeos de exercícios físicos, Fabrício pretende 64 

lançá-los brevemente. Ele informou que vem buscando fontes para fazer algo crescente, e 65 

que tem a ajuda de um professor do curso de Educação Física, o foco dos exercícios é que 66 

as pessoas não entrem no sedentarismo. Assim que estiverem disponíveis, encaminhará 67 

para a ASCOM/UFSJ. No que diz respeito ao recebimento de doações, profa. Rosy explicou 68 

que enquanto Instituição pública federal, a UFSJ só pode receber doações via editais ou de 69 

Órgão Federal para Órgão Federal. A profa. Daniela sugeriu que a Universidade mantivesse 70 

um edital de doações de fluxo contínuo; e também que segundo ela havia sido orientada por 71 

colegas da PROAD no caso de recebimento de equipamentos, os trâmites deveriam ser por 72 

meio de convênio. Profa. Rosy informou que o e-mail institucional do Comitê foi criado. 73 

Cibele que comunicou que nos dias dezessete e dezoito de junho acontecerá um Seminário 74 

online, onde será discutido a realidade e futuro das Universidades, e que foi dado espaço 75 

para as Instituições encaminharem suas ações. Então, ela sugeriu que seja organizada uma 76 

mesa de debate, sendo composta por um representante de cada Campus, contendo um 77 
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tema regional. Uma ação de destaque realizada pela UFSJ deverá ser escolhida até o dia 78 

dez deste mês, para ser exibida no Congresso. Ela ficou de encaminhar a Presidente do 79 

Comitê, por escrito, mais detalhes do evento supracitado. Cibele comunicou também que o 80 

canal da ASCOM, no Youtube, foi reativado e solicitou que os membros se inscrevessem e 81 

divulgassem o canal. Com a palavra, profa. Clareci disse que o formulário ajudará a fazer o 82 

mapeamento e o comitê poderá ajudar a julgar a proposta a ser encaminhada. Em relação 83 

ao problema no recebimento das mensagens do Comitê, prof. Cléber ficou de auxiliar para 84 

resolução do problema. O e-mail será configurado e testado. A profa. Rosy informou que o 85 

prof. Renê já produziu o gel, e no momento a dificuldade se encontra no transporte, pois, 86 

tem que ser um transporte específico para carga perigosa. Disse também que levará o 87 

polímero doado pelo CCO para o Prof. Mateus (CSL) e o entregará ao Pró-reitor Renato, 88 

que por sua vez o levará para o CSL.  Prof. Cléber colocou em questão a preocupação em 89 

relação às aulas, o retorno de forma remota. Contou que a UFV irá oferecer um semestre 90 

especial, ofertando disciplinas optativas, em que os alunos terão a opção de se inscrever na 91 

disciplina, caso se interessem. Profa. Rosy ressaltou que o retorno às atividades, de forma 92 

remota, continua sendo discutido com a PROEN e solicitou que esse assunto seja 93 

redirecionado para ser tratado pelos Conselhos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente 94 

do Comitê encerrou a reunião. 95 


