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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DA UFSJ. Ao vigésimo 4 
sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e vinte minutos, estavam presentes para a 5 
reunião do COMITÊ DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 6 
JOÃO DEL-REI, realizada via Google Meet, os seguintes servidores: Professora Rosy Iara Maciel de 7 
Azambuja Ribeiro, Vice-Reitora, os professores: André de Oliveira Baldoni, Cleber José da Silva, Mateus 8 
da Silva Junqueira, Ana Flávia de Abreu, Daniela Leite Fabrino, Ana Cristina de Lima Pimentel, José Carlos 9 
de Magalhães, Larissa Medeiros Marinho, Gustavo Rocha, Alexandre Ernesto Silva, Clareci Silva Cardoso, 10 
Jaqueline Ferreira, e Cristiane Alcântara dos Santos. O técnico administrativo e Presidente do SINDs-UFSJ, 11 
Denilson Ronan de Carvalho, Representantes do DCE, Sra. Maria Virgínia Ramalhão e Fabrício Anjos e 12 
Maria do Carmo Filomena Campos Farnese, Secretária da Reitoria. A Professora Rosy iniciou a reunião 13 
dando boas-vindas para os professores Cláudio e Larissa. Logo após, perguntou sobre como foram as 14 
atividades durante as duas semanas sem reunião. O professor Mateus, Chefe do Departamento de Alimentos 15 
do CSL disse que conseguiu entregar mais 50 litros de álcool, 70%, glicerinado para o Hospital Nossa 16 
Senhora das Graças, de Sete Lagoas, que atende pelo SUS. Infelizmente a doação que foi conseguida pelo 17 
edital do sindicato dos professores, já acabou. E o hospital está com grande necessidade do álcool. O 18 
sindicato entrou em contato com ele e, informando que haverá um outro edital.  Disse, em seguida, que a 19 
necessidade agora é o álcool líquido. A Professora Rosy fez uma pergunta para o Comitê, se fizeram uma 20 
tomada de preços entre comprar e produzir o álcool gel. Talvez não compense tanto essa produção. Mateus 21 
disse que já fez esse levantamento e disse que compensa e justifica ainda a iniciativa. Mateus disse que fez 22 
a compra direto com o CPF dele e enviou a nota fiscal para o sindicato. O problema do registro de preço é 23 
o tempo que demora para os produtos chegarem. O Prof. André Baldoni disse que criaram a Subcomissão 24 
de Biossegurança e dividiram as tarefas em cinco grupos de trabalho. Ele disse que estão sendo questionados 25 
sobre o uso do laboratório. Em quinze dias eles terão uma proposta pronta para apresentar.  A Professora 26 
Jaqueline disse que a Comissão de Biossegurança que já existe no CCO estava parada, pois foi retomada 27 
em março e logo em seguida, a pandemia teve início. Como este Comitê está levantando questões de 28 
Biossegurança frente à pandemia, foi importante, como membro deste Comitê, a retomada das questões de 29 
Biossegurança locais, de cada Campus, inclusive a inserção dos membros da Comissão de Biossegurança, 30 
que já existia no CCO e estamos trabalhando em parceria. Criaram um subcomitê de enfretamento do 31 
COVID-19. Ela é coordenadora e convidou o Gustavo, Alexandre, André e Clareci para 31 também fazerem 32 
parte entre outros membros do CCO. Esse retorno não é presencial e sim remoto e muitas pessoas que leram 33 
o e-mail questionaram, dizendo que não era hora para discutir o retorno. Para isto, a Profa. Ana Pimentel 34 
ficou de redigir um documento, em nome deste Comitê, autorizado pela Profa. Rosy, informando a toda 35 
comunidade da UFSJ que não há previsão para o retorno presencial diante do cenário de aumento no número 36 
de casos da COVID-19 e que existe uma portaria para ensino remoto válida para dezembro/2020. A 37 
Professora Rosy notou que as pessoas estão perdidas, pois estão com uma noção de biossegurança muito 38 
voltadas para OGM, enfatizando que na CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) existem 39 
pessoas divididas em relação a obrigatoriedade de ter ou não essas comissões relacionadas com outras coisas 40 
que não sejam OGM.  Dessa forma, fez a seguinte leitura: “A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 41 
(CTNBio) é uma instância colegiada multidisciplinar, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia com 42 
a finalidade de prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, 43 
atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa aos Organismos Geneticamente 44 
Modificados (OGM), bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos 45 
referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que 46 
envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, 47 
armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados.” Mas não só relacionados à OGM, tanto é que 48 
eles têm representantes de todas as áreas. De acordo com o que estava sendo e ainda está sendo discutido, a 49 
Biossegurança  tem um sentido mais amplo e pode ser definida de uma forma mais simples como um 50 
conjunto de ações relacionadas com a prevenção, eliminação, minimização de riscos associados a agentes 51 
ou produtos biológicos com importância na saúde das pessoas ou animais, bem como na integridade do meio 52 
ambiente. Continuando, a Professora Rosy disse que a PROGP pediu a inserção no Comitê de Enfretamento, 53 
de pessoas da área de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico de segurança do 54 
trabalho, devido ao Comunicado do  Ministério da Economia, número 001 de 2020, que fala das medidas 55 
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de prevenção do trabalho  presencial. Recomendações do Ministério da saúde e das autoridades locais, 56 
desinfecção dos ambientes, cuidados e proteção individual, processos em relação de trabalho, campanha de 57 
divulgação das associações. A Professora Rosy disse que respondeu à PROGP que a inserção do engenheiro 58 
e do técnico é na Comissão de Biossegurança e não nesse comitê. Disse ainda que uma das Comissões de 59 
Biossegurança deverá se reportar diretamente a reitoria, ressaltando que cada local possui suas 60 
especificidades. Colocando a necessidade de um Comitê da Universidade, sendo este mais geral, porém 61 
responsável por direcionar o trabalho das subcomissões que seriam mais locais. Tomando cautela para que 62 
não se torne algo engessado. A Professora Jaqueline informou que a Profa. Débora tem contato com a 63 
UFMG e já participou de discussões sobre biossegurança. Ela está à disposição e assumiu, junto com outros 64 
professores, técnicos e colaboradores, os protocolos de Biossegurança em relação ao teste do COVID-19.  65 
A Professora Daniela fez os informes com relação à cidade de Ouro Branco. Disse que o Minas Consciente 66 
retrocedeu. Saíram da zona branca, voltaram para a zona verde e começaram com a contaminação 67 
comunitária. Informou que ela e o Professor José Carlos optaram por não fazer parte da Comissão de 68 
Biossegurança por já estarem no Comitê. Enfatizando que acredita não haver pessoas no Campus de Ouro 69 
Branco trabalhando. Continuou fazendo uma colocação sobre a pós-graduação. Se a pós-graduação não 70 
tomou uma decisão quanto a volta de seus alunos, ela acha que os orientadores não devem liberar os alunos. 71 
Se não, cada um faz o que quer. A Rosy tornou a dizer que existe uma portaria suspendendo as atividades. 72 
As ações relacionadas ao Covid-19 estão amparadas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. 73 
Prof. Gustavo, Coordenador do Curso de Medicina, disse que tem feito um movimento via Coordenação do 74 
Curso.  Contactou com todos os setores para saber sobre a volta às atividades. O colegiado e o curso vão se 75 
posicionar. Em nenhum momento cogitou-se passar por cima de definições da instituição. Não faremos nada 76 
que não for previamente autorizado e definido pelo CONSU e CONEP. Maria Virgínia, representante do 77 
DCE, disse que tem print, e-mail de alunos relatando que há professores ministrando aula online no Curso 78 
de Medicina. Ou seja, os professores estão desrespeitando o calendário. E outros cursos questionam o motivo 79 
de somente o Curso de Medicina poder ter aula. O Prof. Gustavo disse que apenas os internatos do CCO 80 
estão tendo atividades, com a liberação da PROEN. O Sr. Denilson, Presidente do SINDs-UFSJ, disse que 81 
as iniciativas que estão sendo desenvolvidas na universidade, não cumpriram a função, uma vez que os 82 
técnicos não foram contemplados. Disse também que sente que o comitê se perdeu em suas construções, em 83 
termos de comitê e ações, deixando de resolver questões básicas. Completou dizendo que ao visitar o CTAN 84 
notou a ausência de protocolos de segurança. A Professora Rosy lembrou ao Sr. Denilson que na primeira 85 
reunião ele ficou de olhar no CTAN quem são as pessoas que estão trabalhando e trazer para o comitê. Ela 86 
disse que não tem contato com os terceirizados e sim com os prepostos. Porém, eles não respondem nenhuma 87 
mensagem e que ela precisa da ajuda dele para resolver essa questão. Ele disse que a PROAD e a PROGP 88 
deveriam participar dessa reunião pois são eles que devem responder por algumas questões. Sendo que a 89 
PROAD certamente possui protocolo definido. Disse também estar conversando a respeito da questão dos 90 
técnicos que estão trabalhando nos Campi. Alguns por via remota e outros sem atividade. Há técnico que 91 
está em trabalho remoto e está sem atividade. A Professora Rosy pede que Denilson entre em contato com 92 
a PROGP, trazendo esses dados para a próxima reunião do Comitê. Denilson acredita ser necessário o 93 
envolvimento de mais pessoas nessa comissão, pois se existem pessoas em trabalho remoto ou até mesmos 94 
sem atividade, deveriam estar envolvidas em comissões para evitar sobrecarregar apenas um grupo. A 95 
Professora Larissa acrescenta a informação de que a PROEN está montando uma comissão específica com 96 
relação ao retorno. Outra questão é a preocupação da PROEN em deixar os alunos avisados. Ressaltando 97 
que o fato de que muitos destes pagam aluguel, e, portanto, é imprescindível que obtenham informações 98 
urgentes. A Professora Clareci disse que queria fazer uma ponderação com relação a fala da Professora 99 
Jaqueline. Uma delas é que algumas atividades essenciais devem ser executadas e que esses profissionais 100 
devem estar documentados para entrar no campus de forma segura. Disse também que alguns alunos do 101 
Curso de Medicina não têm acesso a computadores para a participação de aula remota. A Professora Rosy 102 
disse que esse levantamento já está sendo feito, inclusive também está sendo analisado se há custeio para 103 
isso, porém, não há ainda uma resposta. Ana Flávia disse que a Professora Cristiane não pode participar, 104 
mas ela montando essa subcomissão. Inclusive já tem data para a primeira reunião. Continuou falando a 105 
respeito da cartilha, da qual fez um esboço e enviou para o comitê. Ela fez um esboço e enviou para o comitê. 106 
A Professora Daniela se responsabilizou em deixar a cartilha mais lúdica. É o primeiro documento em 107 
formato de cartilha sobre segurança do trabalho. A professora Ana Pimentel acredita ser necessário a 108 
presença de uma pessoa técnica dentro da comissão para poder se posicionar com relação ao retorno 109 
presencial das aulas. A Professora Daniela disse que é fundamental esse debate em todas as instâncias. É 110 
preciso ter bastante calma nesse momento. Os serviços de saúde em São João del-Rei já disseram que não 111 
têm condições de receber os alunos. É preciso pensar nas atividades essenciais e emergenciais. Acredita que 112 
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como comitê, as ordens de serviços devam ser revistas e que isso é muito importante. A Professora Rosy 113 
complementa dizendo que não haverá mais ordens de serviço, esse documento está sendo substituído por 114 
Instrução Normativa. Disse que o levantamento dos documentos que devem ser modificados e/ou 115 
atualizados está sendo realizado pelo assessor Gabriel. Denilson concordou em ajudar com as ordens de 116 
serviço. O Estudante Fabrício diz estar com quatro vídeos gravados, e gostaria de saber a respeito da 117 
divulgação destes, pois para ele não ficou muito claro. sobre a divulgação, pois para ele isso não ficou muito 118 
claro. A Maria Virgínia disse que o e-mail enviado pelo DCE foi encaminhado de maneira indevida. Era 119 
para ter sido enviado para a Comissão de Saúde de São João del-Rei e enviaram para o Comitê da UFSJ. O 120 
Prof. André disse que a Professora Roberta tem um projeto do COVID-19 e disse que quer ajudar na 121 
informação de dados, através de boletins. Ela se propôs a tratar os dados completos, inclusive da região. O 122 
Comitê chegou à conclusão de que deve haver uma pessoa em cada Campi responsável pela modelagem 123 
para trabalharem conjuntamente com a Professora Roberta. Nada mais havendo a tratar, a Professora Rosy, 124 
Vice-Reitora, encerra reunião e lavra a presente ata que, quando aprovada, será disponibilizada na página 125 
deste comitê. 126 


