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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 Google 1 

Meets, 22 de Maio de 2020 2 

A reunião começou com boas vindas aos novos integrantes e dizendo que a 3 

reunião só foi marcada quando da liberação da portaria de criação do Comitê de 4 

Enfrentamento à COVID-19 da UFSJ. A portaria trás representantes de todos os 5 

segmentos oficiais da UFSJ, e também das 4 cidades em que há campus. O 6 

Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da UFSJ é consultivo e tem como 7 

atribuições: Realizar o diagnóstico da situação da pandemia nos Municípios de 8 

São João del-Rei, Sete Lagoas, Ouro Branco e Divinópolis, onde estão 9 

localizados os Campi da UFSJ, bem como daqueles em que existem atividades 10 

desenvolvidas por discentes, docentes, técnicos administrativos e 11 

colaboradores; Estabelecer interlocução com as Secretarias de Saúde 12 

Municipais, Estadual e Ministério da Saúde;  Quando possível, mobilizar para 13 

integrar as ações municipais com as da UFSJ; Reunir, elaborar e divulgar ações 14 

de enfrentamento à pandemia da COVID-19 a fim de informar a comunidade 15 

acadêmica e a sociedade; Elaborar e sugerir ações sanitárias que possibilitem o 16 

retorno as atividades acadêmicas e administrativas de forma segura. Além disso, 17 

trás que as atividades deste Comitê serão exercidas enquanto perdurar a crise 18 

pandêmica. Dando sequência, ficou estabelecido que as inscrições para fala 19 

seriam feitas no painel da página da reunião. Todos estiveram presentes, com 20 

exceção do prof. Américo que não conseguiu a informação a tempo de se 21 

organizar para participar e o Prof. André Baldoni, que tinha outra reunião 22 

previamente agendada. Também estiveram presentes o Reitor, prof. Marcelo 23 

Andrade e os servidores da ASCOM Cibele e Rogério. A ASCOM esteve 24 

presente para coletar informações para que as ações relacionadas à COVID-19 25 

estejam em uma única página de divulgação, com o objetivo de obter maior 26 

alcance e relevância. O professor Marcelo disse que as reuniões dos Conselhos 27 

começarão a partir de segunda feira e reforçou a necessidade da ocupação das 28 

cadeiras que se encontram vagas nos mesmos. Lembrou que apoiamos pela 29 

PROEX, projetos para combate ao coronavirus. Lembrou também que a AD 30 

apoiou projetos, mas além disso, tem muitas ações sendo realizadas. Rosy falou 31 

a respeito da necessidade da coleta de dados epidemiológicos nas cidades em 32 

que a Universidade se encontra, de tal forma que deveríamos nomear 33 

responsáveis pela coleta e estabelecer a frequência com que essas seriam 34 
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divulgadas.  Assim o primeiro a se inscrever foi o Prof. José Carlos que disse 35 

que não temos diagnóstico que nos mostrem o que está acontecendo, de fato.  36 

Que estamos de olhos fechados, então, precaução é a melhor medida. Ouro 37 

Branco tem casos, mas não há testes suficientes para testagem de todos. A 38 

solução é funcionar remotamente, com as ferramentas que temos. Entretanto, 39 

precisamos de treinamento. A Pós-graduação praticamente não tem parado 40 

(aulas) e pode servir como parâmetro para o que pode ser feito na graduação.  41 

A profa Daniela disse que em Ouro Preto e Ouro Branco também há 42 

subnotificação. Tanto na rede privada, quanto na pública. Disse que o secretário 43 

da saúde é muito receptivo. A volta presencial não pode ser pensada, pois há 44 

perigo de uma nova onda, já que muito dos estudantes são de fora da cidade. 45 

Além disso, por causa da indústria, há muito trânsito de pessoas. Disse que não 46 

conhece atividades que estejam sendo feitas de forma Institucional no CAP, mas 47 

que existem atividades pessoais, como a dela (doação de máscaras). Além 48 

disso, há falta informação, pessoas com medo, como aquelas que não vão aos 49 

centros de saúde para controlar doenças crônicas. O professor Tarcísio disse 50 

que a subnotificação é devido à falta de kits para testagem e que o levantamento 51 

epidemiológico não é difícil, só verificar junto às secretarias de saúde, mas que 52 

precisamos estruturar e criar um fluxo para isso acontecer. Disse que muitas 53 

pesquisas translacionais estão sendo feitas, mas que a população não aceita. 54 

Afirma que trabalha no NEAD há bastante tempo e diz que caso optem pela EAD 55 

seria necessário investimentos, pois a plataforma não possui capacidade técnica 56 

para grande volume de materiais sendo inseridos na plataforma, precisamos 57 

otimizar, além de enfatizar a falta de acesso de alguns alunos. Mas afirma que 58 

EAD é um caminho e que já deve ser pensado com cautela para garantir melhor 59 

estruturação. Rosy disse que não é só EAD, que são várias atividades que no 60 

momento estão sendo chamadas de “atividades remotas emergenciais” a fim de 61 

construir respostas para o momento. O prof. Marcelo falou a respeito da 62 

necessidade de discussões para possíveis saídas para a situação, e também 63 

comenta sobre a aderência das universidades a atividades remotas. De 69 64 

universidades, apenas 6 adotaram atividades a distância. Ressalta que não 65 

conseguiremos dar conta do SISU/2, se não demos conta do SISU/1. Demonstra 66 

preocupação em relação ao calendário nacional. O primeiro semestre, no 67 

mundo, não só no Brasil, pode estar perdido. Temos que ter o mapeamento dos 68 
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nossos alunos, pois temos alunos em lugares mais comprometidos, como São 69 

Paulo. Explica que o retorno das atividades, de forma remota, está sendo 70 

discutido por todas as universidades. A seguir, o prof. Gustavo falou a respeito 71 

da precariedade de testes rápidos principalmente aqueles vindos da China, e 72 

também dos comprados em farmácia que possuem cerca de apenas 30% de 73 

eficácia; apesar disso, estão sendo usados, mas não servem. São necessários 74 

testes moleculares, pensando no ambiente de saúde da cidade ou da 75 

universidade. CCO está com projeto para realizar 60 testes diários para região 76 

centro-oeste.  Atividades presenciais dos internatos é muito complicado, 77 

principalmente pela mobilização dos alunos. A servidora técnica Ana Flávia 78 

enfatizou as subnotificações em Minas Gerais. E falou a respeito da situação que 79 

o Brasil se encontra e da inviabilidade das aulas presenciais no atual momento. 80 

Prof. Gustavo falou a respeito da necessidade da volta as aulas o mais rápido 81 

possível, pois acredita não ter outro caminho além da EAD. O prof. Alexandre 82 

concorda. Professor Marcelo considera a saúde mental dos alunos, professores 83 

e técnicos, uma importante pauta e fala a respeito dos servidores pedirem a volta 84 

das atividades. Além disso, enfatizou também a inviabilidade de aulas 85 

presenciais, pois a prioridade é preservar vidas. A profa. Ana Pimentel comentou 86 

a necessidade de se pensar a heterogeneidade, incluindo a capacitação de 87 

professores e técnicos, e a acessibilidade aos alunos. Falou a respeito das ações 88 

em relação a volta as aulas serem muito bem pensadas. Acredita que a volta 89 

presencial é inviável pois temos alunos e professores que se encontram nos 90 

epicentros da doença, e uma medida como esta seria apenas para colocar a 91 

saúde de todos em risco. Porém pontuou que caso seja necessária a volta as 92 

aulas por atividades remotas/EAD deveriam ser ações bem pensadas e 93 

estruturadas, para que não se tornem medidas paliativas. Denilson, presidente 94 

do SINDS, concordou com Ana e ainda enfatizou a questão da responsabilidade 95 

que a universidade tem em levar uma educação de qualidade e bem estruturada 96 

aos discentes. O retorno tem que levar em conta os terceirizados e técnicos 97 

administrativos que não tem condição de manter ou dar manutenção para as 98 

atividades acadêmicas, inclusive na PG. Disse que precisamos pensar na 99 

comunidade interna e também disse haver um ruído sobre debates não oficiais 100 

acontecendo, com a falta de todas as categorias representadas. O prof.  101 

Alexandre acredita que independente do tempo que leve para resolver as 102 
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questões do retorno às atividades acadêmicas, é necessário trabalhar também 103 

a possibilidade de oferecer disciplinas optativas para aqueles que querem e 104 

podem. Fala da importância de levar em conta a saúde mental de todos os 105 

integrantes (trabalhadores e alunos) da comunidade acadêmica. Fala também a 106 

respeito da acessibilidade tanto social quanto dos deficientes. Exemplificou com 107 

a disciplina “cuidados paliativos”, que é uma forma do aluno estar engajado em 108 

algo, independentemente do tempo que levemos para poder trabalhar 109 

remotamente, nas outras disciplinas. A disciplina optativa não prejudica o 110 

segmento curricular. Ocupar-se para obter conhecimento e ao mesmo tempo, 111 

entretenimento mental. Disse ser Conselheiro de saúde em Divinópolis e que 112 

está à disposição. A profa Clareci falou sobre a acessibilidade dos alunos, 113 

técnicos e professores. Além da capacidade do portal didático de satisfazer as 114 

necessidades de ensino. Enfatiza a questão da subnotificação. Falou da 115 

necessidade da página deste Comitê (UFSJ) para divulgação e considera 116 

importante o mapeamento de casos para trabalhar com os panoramas de todos 117 

os municípios em que a universidade esteja inserida. Profa. Jaqueline lembrou 118 

que na primeira reunião foi discutido o retorno e disse que entendemos que não 119 

é papel desse comitê continuar com esta discussão (retorno das atividades 120 

acadêmicas) nesse sentido. Foi encaminhado formulário para as Pró-reitorias, 121 

assinado por professores que quiseram fazer esta discussão aproveitar o que já 122 

existe na universidade e centralizar e isso foi enviado para as instâncias 123 

competentes. Perguntou o que cada um de nós podemos fazer no momento. 124 

Rosy falou estar esperando a divulgação por meio da Pró-Reitoria de Ensino. 125 

Mas que a deliberação do que deve ser feito é no CONEP. Lembrou que 126 

devemos estabelecer contato com a ASCOM que está presente para coletar 127 

informações com a intenção de disponibilizar para a comunidade e sociedade.  128 

A profa. Daniela propôs o envio de um e-mail para os departamentos dos campi 129 

pedindo que informem aos professores a necessidade de notificarem as ações 130 

que estão sendo realizadas. Sugeriu também a produção de vídeos por parte 131 

dos professores falando a respeito das ações realizadas pela universidade em 132 

conjunto com as prefeituras e outros para auxílio da sociedade na pandemia.  133 

Rosy falou a respeito da necessidade de ampliação das divulgações das ações. 134 

Divulgações mais eficientes e não monopolizadas por um pequeno grupo, para 135 

melhor auxiliar a população e demais setores no combate a COVID-19. Disse 136 
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que gostaria de abrir espaço nas reuniões do Comitê para que os grupos 137 

apresentassem seus projetos: o que está sendo feito, como está sendo feito para 138 

que nos comportássemos como Universidade e não como partes separadas. 139 

Marcelo, Rosy e outros enfatizam a necessidade da comunicação e constante 140 

contato. Prof. Gustavo sugeriu que organizássemos um seminário para 141 

divulgação dessas ações. Prof. Marcelo comentou a necessidade de 142 

estabelecermos um teto para a reunião, para que não se estenda mais que o 143 

necessário.  Por fim, o prof. Marcelo disse que o Comitê tem representantes das  144 

áreas de saúde que devem esclarecimento do que está acontecendo em termos 145 

de saúde, pois talvez não tenhamos dimensão do que é essa doença. Que 146 

precisamos dar subsídios para tomada de decisões coletivas da universidade, 147 

nos órgãos como colegiados e conselhos. O olhar do comitê deve ser mais 148 

técnico. 149 

Rosy comentou que até presente momento a reunião continuará nas sextas-150 

feiras às 9h, sendo sujeito a modificação em detrimento da agenda da reitoria. 151 

Assim, foi dada por encerrada a reunião. 152 

 153 

Encaminhamentos:   154 

✓ Preencher a tabela que a Daniela dispôs no drive para fonte de informações. 155 

✓ Melhorar o fluxo de Comunicação pela UFSJ. 156 

✓ Também enviar para preenchimento a ficha formulada e enviada pela profa. 157 

Clareci (abaixo). São itens (indicadores) que podem dar maior visibilidade e 158 

ajuda a institucionalizar os projetos e informações. 159 

Foi enviado à Cibele (ASCOM) como sugestão. Segue abaixo para 160 

conhecimento do comitê. 161 

Identificação de projetos e iniciativas da Universidade Federal de São 162 

João Del-Rei (UFSJ) no enfrentamento da Pandemia da COVID-19 163 

1. Título do projeto ou iniciativa  164 

2. Campus e/ou Unidade acadêmica responsável  165 

3. Equipe de coordenação e equipe executora 166 

4. Cursos da UFSJ envolvidos nas atividades 167 

5. O projeto foi aprovado em alguma instância, edital interno ou externo à 168 

UFSJ? Se sim, descreva qual.  169 

6. Público alvo das ações.  170 
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7. Parcerias institucionais para o desenvolvimento das atividades (Inclui 171 

alguma Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual de Saúde? Ou parceria com 172 

empresa privada)  173 

8. Há algum convênio ou termo de parceria formal escrito entre UFSJ e 174 

possíveis instituições parceiras? 175 

9. Descreve sucintamente as atividades desenvolvidas  176 

10. Indicadores de resultado (Apresentar aqui o que será utilizado como 177 

indicadores de resultado e, se possível, apresentar resultados preliminares) 178 

11. Forma utilizada pela equipe para divulgação do projeto e comunicação 179 

dos resultados  180 

12. Qual é custo estimado para implantação e execução do projeto?  181 

13. Qual centro de custo será responsável pelo pagamento? 182 

 183 

 184 

 185 


