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Ata da Reunião REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRETAMENTO À COVID-19  1 

da Universidade Federal de São João del-Rei. 2 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2020, às 9h06min, estavam presentes 3 

para a reunião do comitê̂ de enfretamento à COVID-19 da Universidade Federal de 4 

São João del-Rei, através do Google Meet, os seguintes membros: Rosy Iara Maciel 5 

de Azambuja Ribeiro, Alexandre Ernesto Silva, Denilson Carvalho, Renê Couto, 6 

Jaqueline Ferreira, Américo Calzavara Neto, Cristiane Santos, Ana Cristina Pimentel, 7 

André Baldoni, José Carlos Magalhães, Ana Flávia de Abreu, Maria Virgínia 8 

Ramalhão, Fabrício dos Anjos, Clareci Cardoso, Tarcísio Gontijo, Daniela L. Fabrino, 9 

Gustavo Machado, Mateus Junqueira e Cibele Moraes. A presidente do comitê, 10 

Profa. Rosy Ribeiro, iniciou a reunião solicitando que os presentes dessem os 11 

informes relacionados à pandemia nas cidades em que a UFSJ está presente. José 12 

Carlos Magalhães e Daniela Fabrino informaram que o município de Ouro Branco 13 

aderiu ao programa Minas Consciente, do governo do estadual, abrindo 14 

parcialmente o comércio, hoje a cidade possui 13 (treze) casos da Covid-19. Em 15 

seguida, André Baldoni informou que no município de Divinópolis existem mais de 16 

167 (cento e sessenta e sete) casos confirmados da doença e mais de dois mil 17 

suspeitos. André disse que a população não está preocupada com a situação, o que 18 

pode ser visto nas ruas do município, onde as pessoas não tomam as medidas de 19 

precaução necessárias, como o uso correto de máscaras. A preocupação acerca 20 

das não precauções contra a doença, e da abertura do comércio, é o agravamento 21 

do quadro de ocorrências da doença no município nos próximos dias. Prof. Gustavo 22 

Machado falou da pressão dos comerciantes para a reabertura do comércio de 23 

Divinópolis e complementou que no retorno às atividades presenciais pelas 24 

instituições de ensino, os docentes terão que se adaptar, inclusive para um provável 25 
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aumento da carga horária. O Prof. Américo Calzavara Neto, disse que ele observa 26 

que as pessoas estão mais frequentes nas ruas da cidade de São João del-Rei. 27 

Américo que faz parte também do comitê de crise municipal, disse que o município 28 

está com 20% a 30% dos leitos disponíveis para COVID ocupados, principalmente 29 

leitos de enfermaria e também que, com base nos dados apresentados, nota-se a 30 

dispersão viral nos bairros da cidade. Ele, ainda salienta que alguns comerciantes 31 

estão abrindo seus estabelecimentos dentro da flexibilização da onda branca 32 

instituída na cidade, mas percebe que muitos deles não estão seguindo as 33 

recomendações sanitárias, tendo em vista os dados da doença na cidade de São 34 

João del-Rei. Também disse que por meio do comitê municipal, não houve nenhum 35 

relato de problemas graves no controle da doença na cidade. A Profa. Cristiane, do 36 

município de Sete Lagoas, relatou que há 1519 (um mil e quinhentos e dezenove) 37 

notificações, sendo 140 (cento e quarenta) notificações na última semana, com 26 38 

(vinte e seis) casos confirmados, dez casos confirmados na última semana. Como 39 

nas outras cidades, o comércio de Sete Lagoas está aberto, e quando circula pela 40 

cidade detecta os mesmos problemas das demais cidades, uso errado da máscara 41 

de proteção facial ou o não uso. Ela relata o caso de uma aluna que está 42 

trabalhando que disse que ao circular e conversar com os seus colegas de trabalho 43 

percebe que as pessoas não tem conhecimento da dimensão do grave problema 44 

sanitário que estamos passando e esses funcionários só usam máscaras porque são 45 

obrigados, mas não tem consciência do motivo. A população ainda acredita que a 46 

doença e o momento não são graves. Cristiane relata também que há uma 47 

faculdade privada realizando testes para o novo coronavírus, mas segundo 48 

informações, não há grande procura para realizar os testes para a doença. Ao ser 49 

questionada sobre o retorno das atividades acadêmicas, a Profa. Rosy coloca que o 50 
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debate será amplo, levará em conta todas as categorias e acontecerá nos 51 

conselhos; informa ainda que não há nenhum indício para retorno das atividades, 52 

seja à distância ou presencial. A palavra é passada ao Prof. Renê de Oliveira de 53 

Couto, do Campus Centro Oeste D. Lindu (CCO), que foi convidado para esta 54 

reunião para que apresentasse seu trabalho ao comitê. Prof. Renê relata que iniciou 55 

seu trabalho no dia 23 (vinte e três) de março,  valendo-se da Portaria emitida pelo 56 

Ministério da Educação para que as IFES tomassem atitudes quando ao COVID-19. 57 

E que o CCO é o único campus da UFSJ que possui o curso de Farmácia, tendo, 58 

portanto, equipamentos especializados, além do conhecimento da área. Assim o 59 

projeto é voltado para produção e distribuição de álcool em gel, álcool líquido, e e 60 

sabonete antisséptico líquido, para profissionais de saúde e de segurança pública, 61 

com o objetivo de contribuir para a diminuição do contágio e da propagação do 62 

COVID-19. Hoje, o projeto possui oito demandas fixas, de órgãos ligados à saúde 63 

(Hospitais e Secretárias de Saúde) e segurança pública (Batalhão da Polícia Militar e 64 

Corpo de Bombeiro). O projeto produz, em média, 450 (quatrocentos e cinquenta) 65 

litros de álcool em gel e líquido, e 60 (sessenta) litros de sabonete líquido, tem 66 

cronograma semanal e os beneficiados vão ao campus buscar o material. A 67 

produção é feita em cinco dias na semana, em dez turnos. Esses grupos de 68 

produção possuem docentes, técnicos-administrativos e estudantes, totalizando 40 69 

(quarenta) pessoas envolvidas direta e indiretamente com a produção. Em 70 

funcionamento, por mais ou menos, dois meses é possível, perceber que a ação tem 71 

sido efetiva, por meio de relatos dos beneficiados. O grande gargalo hoje na 72 

produção é a aquisição de insumos. O projeto recebeu algumas doações, mas não 73 

consegue comprar mais pois é um insumo caro. O Prof. tentou entrar em contato e 74 

sensibilizar os empresários da região,  e ressalta que o projeto deve continuar 75 
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durante todo o mês de junho, pois há uma compra empenhada de 1200 (um mil e 76 

duzentos) litros de etanol, sendo que uma parte desse montante será destinada para 77 

repor os laboratórios que cederam álcool para o projeto no início. O Prof. deixa claro 78 

que se não houver nova aquisição de insumos, infelizmente, o projeto será 79 

encerrado. A Profa Rosy passa a palavra para o Prof. Mateus para que ele diga 80 

como está o seu projeto. O referido Prof. diz que conseguiu realizar quatro 81 

produções de álcool e que esbarra no mesmo problema relatado pelo professo 82 

Renê, que é a falta de insumos, e coloca que recebeu doação de insumos 83 

excedentes dos departamentos do campus de Sete Lagoas, porém, sem deixá-los 84 

desprovidos. O Prof. também conseguiu a doação do sindicato dos professores 85 

(através do edital da AD), o que permitiu a compra do álcool na região no valor de 86 

R$6,70 (seis reais e setenta centavos), que foi entregue no campus. Ele optou por 87 

fazer o álcool glicerinado 70% (setenta por cento) e doou para a secretaria de saúde, 88 

UPA e hospital municipal, mas o hospital relatou que o álcool glicerinado não tem 89 

usabilidade e que prefeririam o álcool em gel. O álcool glicerinado foi encaminhado 90 

para Hospital das Garças que faz atendimento pelo SUS que aceitou a doação de 91 

150 (cento e cinquenta) litros e irá buscar na universidade. Embora o Prof. não 92 

possua o polímero para a produção do álcool em gel em conversa com o campus 93 

CCO, foi conseguida a doação de uma parte desse polímero, mas ainda não houve 94 

como realizar o transporte dele. Ele informou que o problema do transporte já foi 95 

conversado com a reitoria. A Profa. Rosy pediu que o Prof. documente a solicitação 96 

do transporte e a encaminhe. O Prof., que é da Engenharia de Alimentos e 97 

responsável pelo laboratório de bebidas, também conseguiu a doação via aeroporto 98 

de Confins (Receita Federal de Belo Horizonte) que destinou bebidas alcoólicas 99 

apreendidas para a universidade, esse deslocamento foi realizado para o campus, e 100 
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já foi feito o processamento dessas bebidas, que foram transformadas em 14 litros 101 

de álcool 70%. A próxima a falar foi a Prof. a Daniela que falou da produção do 102 

álcool e de parcerias com empresas privadas. A Prof. a colocou que as prefeituras 103 

da região não tiveram problemas com a compra de álcool, mesmo assim o DQBIO 104 

procurou as mineradoras, em especial a Gerdau Açominas para pedir colaboração, 105 

na compra de insumos para a produção de álcool e doação a comunidades carentes. 106 

Como resposta obteve  a notícia de que a Gerdau, no início de março, tinha dinheiro 107 

para repassar para a compra de insumos e produção de álcool, a empresa contatou 108 

o campus, porém a universidade não conseguiu efetivar a ação de colaboração e 109 

assim a Gerdau optou em colocar esse dinheiro na compra de álcool em gel pronto e 110 

doar para a sociedade. A Prof. a disponibilizou no drive do comitê um modelo de 111 

documento com cabeçalho/rodapé formatados, e ressaltou o comitê deveria fazer 112 

uma carta institucional "do comitê para comunidade", colocando que a universidade 113 

tem um comitê de combate a COVID-19 com representantes de todos segmentos e 114 

todos campi da universidade,  isso dará  mais força para trazer doações para a 115 

instituição. Profa. Daniela coloca que existem alguns projetos que não estão 116 

cadastrados na planilha de ações por campus que foi enviada pelos membros do 117 

comitê aos seus respectivos campus e em uma breve discussão percebeu-se que tal 118 

ação não foi feita de maneira homogênea. Além disso, a Profa. questiona: se há a 119 

possibilidade de colocar essa produção de álcool institucionalmente. A profa. Rosy 120 

informa a que as ações estavam pulverizadas e salienta que deveria, sim, coordenar 121 

essas ações dos campus, e que tal ação já foi iniciada. Rosy coloca que se 122 

houvesse um servidor por campus para fazer esse levantamento e encaminhar seria 123 

melhor e mais rápido para divulgação. Passados os informes, Rosy passou a palavra 124 

para os membros do comitê que se inscreveram. O primeiro a ter a palavra foi o 125 
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Prof. Mateus, ele diz que recebeu a planilha e encaminhou para o DEALI para 126 

preenchimento. O departamento está direcionado, no momento, para prestação de 127 

contas de um congresso que realizaram em conjunto com a UFOP e o IFNMG sobre 128 

“Ciência e tecnologia de alimentos em tempo de pandemia”, e que esse congresso 129 

foi colocado como ação na planilha, e também, a produção de álcool pelo DEALI. 130 

Esse congresso aconteceu de 18 a 21 de maio com mais de quarenta mil inscritos. 131 

O congresso foi todo voltado para tecnologia de alimentos no combate à COVID-19. 132 

A próxima inscrita é técnica-administrativa Ana Flávia de Abreu, que coloca para o 133 

comitê as demandas levantadas pela reunião do SINDS. Ela elogia os projetos e 134 

ressalta que, entretanto, falta um olhar para dentro dos muros da universidade. A 135 

servidora coloca que há técnicos-administrativos trabalhando de forma presencial ou 136 

semi-presencial, e que esses estão mais expostos ao vírus que os demais colegas. 137 

Ela questiona quanto ao que a instituição tem feito para dar o mínimo de segurança 138 

sanitária para essas pessoas. Ela questiona se há protocolos ou cartilhas quanto aos 139 

cuidados a serem tomados ou se há o fornecimento de EPI’s, e orientação de uso, 140 

para essas pessoas que continuam exercendo suas funções. Ana Flávia coloca, 141 

também, que há relatos de mau uso ou o não uso de EPI’s dentro da universidade. A 142 

técnica expõe que seus colegas relataram que estão angustiados e com medo de se 143 

contaminarem e/ou tornarem-se vetor e contaminar seus familiares. A presidente do 144 

comitê agradece e parabeniza a servidora pelas palavras e disse que conversou 145 

com o Prof. Renê sobre a produção de álcool para ser distribuído internamente. A 146 

Profa. Rosy disse ainda que quer buscar uma forma de realizar treinamento para 147 

desinfecção dos ambientes e isso está incluso no cronograma da gestão para o 148 

combate à COVID-19. Quanto à produção da cartilha de orientação, Profa. Rosy 149 

solicita à Ana Flávia que lidere essa iniciativa de elaboração desta cartilha e 150 
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posteriormente o treinamento das pessoas quanto ao material da cartilha. Uma outra 151 

colocação da Profa. Rosy foi a necessidade de elaboração de subgrupos para 152 

auxiliar o comitê nas ações que forem ser realizadas. O próximo inscrito ter a palavra 153 

é o técnico-administrativo Denilson Carvalho, que complementa o pronunciamento 154 

da Ana Flávia, perguntou se não haveria a necessidade da concentração de 155 

ambiente administrativo para “linkar” os projetos desenvolvidos com os recursos 156 

disponíveis. E esse ambiente será destinado à conseguir recursos, doações e 157 

destravar a burocracia para receber os recursos e disponibilizar para os projetos, 158 

seria um ambiente de comunicação e desburocratização para auxiliar o comitê. 159 

Denilson coloca que com a possibilidade de aula remota, haverá a necessidade de 160 

servidores irem até a universidade, e questiona se teria possibilidade testagem 161 

dessas pessoas. Rosy ressalta mais uma vez que a instituição está tendo dificuldade 162 

de colocar todas informações em um local para divulgação, ela solicita que entre em 163 

contato com a Cibele (ASCOM) para passar essas informações e demandas. E 164 

informa também que não há possibilidade de testagem, e cita MG como exemplo de 165 

subnotificação, justamente por falta de kits diagnósticos. Rosy passa a palavra para 166 

o Prof. Gustavo Machado que explicou sobre os tipos testagem e suas diferenças. 167 

Disse que a grande preocupação e questão central para discussão no momento é 168 

aglomeração. Quanto aos dois tipos de teste: Molecular (secreção nasal) e o 169 

sorológico (no sangue), o Prof. frisa que não há recomendação para realizar testes 170 

em assintomáticos. Gustavo deixa claro que em hipótese alguma deve-se testar 171 

pessoas assintomáticas, pois este teste pode dar falso positivo ou o indivíduo pegou 172 

a doença em algum momento e agora já não transmite mais. A possibilidade, 173 

quando retornar as atividades presenciais, é que aquele que apresentar sintomas 174 

deverá ser isolado e feita a testagem molecular. Gustavo coloca que há um projeto 175 
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em Divinópolis para realizar testes moleculares com 60 testes diários, mas ainda não 176 

está em andamento, se estas testagens acontecerem poderá ser uma forma de 177 

realizar testes para a comunidade acadêmica, quando do retorno das atividades. 178 

Prof. Gustavo coloca que fazer uso de termômetros pode ser mais interessante e 179 

eficiente do que os teste sorológicos, pois realiza a triagem dessas pessoas. A 180 

próxima inscrita foi a Profa. Cristiane que falou sobre o projeto de extensão com a 181 

produção de vídeos curtos para auxiliar, orientar e informar as pessoas na 182 

higienização e conservação de alimentos, das mãos e para o uso de EPI’s. A Profa. 183 

Clareci, é a próxima inscrita, ela inicia colocando qual a possibilidade de fazer uma 184 

matriz de risco na universidade e seria interessante pensar nessa matriz de risco. A 185 

Profa também falou da importância de a universidade realizar a captação recursos 186 

via empresas privadas para a universidade. Ficou, então, sob responsabilidade das 187 

Profas. Daniela e Clareci elaborarem um instrumento institucional de mapeamento 188 

das ações em andamento na casa para poder subsidiar ações como essa e melhor 189 

informas a casa, via ASCOM, e organizar as ações do comitê. Ainda para melhorar o 190 

fluxo de trabalho do Comitê a Profa. Rosy afirmou que irá criar um e-mail 191 

institucional para envio das demandas que serão apresentadas diretamente nos e-192 

mails preferenciais de cada um dos membros do comitê ou enviar comunicados para 193 

outros setores da UFSJ. Profa. Jaqueline questiona como ir de forma segura na 194 

UFSJ, falou da importância da criação da cartilha para ir de forma segura na UFSJ. 195 

Prof. Alexandre pontou a importância de inscrever os projetos que estão sendo 196 

desenvolvidos para que estes não estejam repetindo o mesmo projeto, como dois ou 197 

mais pessoas produzir o mesmo conteúdo de vídeo de orientação, por exemplo. 198 

Alexandre coloca que as pessoas que estão no comitê são representantes da 199 

comunidade acadêmica que propõe projetos e diretrizes para o combate à COVID-200 
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19 ao comitê e vice-versa. A técnica-administrativa, Ana Flávia, coloca que o CCO 201 

tem as formas corretas de combate para as pessoas que trabalham, mas não é isso 202 

que acontece nos demais campi. Ela está preocupada com aqueles que estão 203 

trabalhando presencialmente, se essas pessoas estão seguras, se estão ficando 204 

sozinhas em suas respectivas salas. Ana Flávia coloca um exemplo, as pessoas que 205 

estão recebendo mercadorias na instituição, ela questiona se estas pessoas tiveram 206 

as orientações necessárias para o recebimento dessas mercadorias. E coloca, que 207 

há pessoas dentro da universidade que não estão usando máscara ou usando de 208 

forma incorreta. Rosy disse que as pessoas têm o dever com suas 209 

responsabilidades individuais, que há a informação, há a instrução, porém, as 210 

pessoas optam em não seguir. A presidente pontua que, realmente, a única saída é 211 

instruir, orientar, informar e conscientizar as pessoas, devido a impossibilidade de 212 

colocar fiscais em todos os campi e em todo momento, não tem como realizar essas 213 

triagens. Rosy disse que não há mais inscrições, entretanto há diversos 214 

encaminhamentos que serão enviados por e-mail. A Profa. Ana Cristina Pimentel 215 

pediu a palavra e disse que o sindicato dos servidores representa os efetivos, porém 216 

ela demonstra uma preocupação com os terceirizados, que apresentam, talvez, a 217 

maior vulnerabilidade dentro da instituição. A Profa. coloca que no Campus Dom 218 

Bosco havia pessoas sem máscaras, não havia álcool disponível e nem sabão 219 

líquido nos banheiros. Ela coloca quanto a possibilidade de entrar em contato com 220 

as empresas terceirizadas para orientação dos seus funcionários. Rosy afirma que 221 

levará a questão dos terceirizados para a discussão da gestão, formas de orientá-222 

los, e também o fornecimento EPI’s e material de higienização. Denilson faz uma 223 

complementação da fala da Profa. Ana Pimentel, disse que no Campus Tancredo 224 

Neves segue os mesmos problemas do Campus Dom Bosco, bem como a falta de 225 
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cartazes de orientações. A Profa. Jaqueline e o Prof. José Carlos, com auxílio da 226 

Profa. Daniela ficaram responsáveis pela elaboração dos cartazes para afixar nos 227 

campi.  Rosy passa a palavra para Cibele Moraes, assessora de Comunicação da 228 

UFSJ, que coloca que está elaborando um plano de comunicação para agir 229 

localmente como foi definido pelo comitê. Ela expõe que colocará vídeos de 230 

orientação no Youtube e busca reativar a TV UFSJ de divulgação de materiais de 231 

informação e orientação. Rosy deixa marcado a próxima reunião para próxima sexta-232 

feira às 09 (nove) horas. O Prof. José Carlos solicita que se use o e-mail institucional 233 

para divulgação das informações. A discente Maria Virgínia informa que o Diretório 234 

Central dos Estudantes produziu um questionário relacionado à COVID-19, ressaltou 235 

que foi uma ação do DCE e não da UFSJ. E o discente Fabrício Anjos, disse que 236 

produzirá, junto com colegas da Educação Física, vídeos curtos ensinando fazer 237 

exercícios físicos em casa e que passará para ASCOM divulgar. Sem mais nenhum 238 

questionamento ou inscrição, a Presidente do Comitê, Profa. Rosy Ribeiro encerrou 239 

a reunião. 240 


