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Ata da Reunião  do Comitê de Enfretamento à COVID-19 da Universidade Federal de São 1 

João del-Rei. 2 

 3 

Ao 1º  (primeiro) dia do mês de setembro de 2020, às 8h05min, estavam presentes para a reunião do 4 

Comitê̂ de Enfrentamento à COVID-19 da Universidade Federal de São João del-Rei, que foi 5 

realizada via Google Meet, os seguintes membros: Professora Rosy Iara Maciel de  Azambuja  6 

Ribeiro, professora Ana Cristina de Lima Pimentel, o assistente em administração Denilson Ronan 7 

de Carvalho, professor Américo Calzavara Neto, professor Diogo Antonio Bloes Chagas, professora 8 

Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, professora Cristiane Alcantara dos Santos, professor André de 9 

Oliveira Baldoni, professor José Carlos de Magalhães, professor Gustavo Machado Rocha, o 10 

professor  Tarcísio Laerte Gontijo, a assistente em administração Ana Flávia de Abreu, o discente 11 

Fabrício dos Anjos, professora Clareci da Silva Cardoso, professora Daniela Leite Fabrino, professor 12 

Cleber José da Silva e o técnico em segurança do trabalho José Arimatea de Aleluia Júnior. 13 

Professora Rosy iniciou a reunião falando da nota emitida pela PROPE que explica a resolução 14 

009/2020 CONEP. Na referida resolução fala que o docente que quiser utilizar o laboratório deverá 15 

encaminhar solicitação ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19. Na nota explica que o comitê já 16 

deu as diretrizes e que a autorização tem que ser solicitada para a chefia. No entanto, as pessoas não 17 

estão entendendo dessa forma, então o comitê quer redigir uma outra nota e pedir a alteração desse 18 

item na resolução. Professora Rosy perguntou aos presentes se essa nota seria apresentada na 19 

próxima reunião do CONEP ou se deveria já soltar um comunicado do comitê esclarecendo. 20 

Professor André concordou em soltar um comunicado tendo em vista que há muita gente 21 

perguntando e com dúvidas. Professor José Carlos disse que as duas coisas acabarão sendo feitas. O 22 

comitê faz a sua parte e encaminha ao CONEP para eles trabalharem na questão das informações 23 

desencontradas. Então professora Rosy solicitou ao professor José Carlos a leitura do comunicado, a 24 

qual foi feita. Com a palavra, professora Clareci concordou com a elaboração do texto, como medida 25 

emergencial e, após isso, alteração da resolução. Então professora Rosy perguntou se algum dos 26 

membros discordava de tal medida; perguntou também se alguém teria sugestão de melhoria para o 27 

texto, não havendo manifestação prosseguiu a reunião informando que também está chegando para 28 

ela o mesmo teor: professor querendo liberar para aluno, trabalho de campo e/ou trabalho de 29 

laboratório. Então definiu que será uma resposta padrão para todos. Denilson concordou com o texto 30 

e questionou se a posição do comitê é que possa existir algumas atividades imprescindíveis, essa 31 

avaliação caberia à chefia e se isso não contradiz o que diz o posicionamento da portaria. Professora 32 

Rosy esclareceu que as resoluções estão acima das portarias, portanto, as chefias deverão observar as 33 

resoluções, agir de acordo com as atividades que são permitidas nas resoluções. E exemplificou com 34 

as pós-graduações, em que os trabalhos que dependem de laboratório para serem finalizados, estão 35 

permitidos. Denilson falou que o CONEP tomou decisão contrária ao posicionamento do comitê. O 36 

CONEP puxou para si a responsabilidade, portanto essa responsabilidade é do CONEP. Falou ainda, 37 

que o CONEP colocou o comitê em situação complicada, pois se mostraram contrários a posição do 38 

comitê, e ainda assim solicitou um parecer do comitê. Com a palavra, professor Gustavo ressaltou 39 

que a resolução do CONEP coloca que o chefe deve ter um parecer do comitê. Portanto, pode ter um 40 

parecer padrão, mas todos os casos vão ter que passar pelo comitê. Professora Rosy afirmou que de 41 

acordo com o entendimento do CONEP, na última reunião, esse comunicado bastava. No entanto, as 42 

pessoas não entenderam. Em resposta, professor Gustavo falou que o comunicado da PROPE não 43 

está claro, pois fala que o comitê tem que dar um parecer. Professora Rosy disse que para ela, que 44 

participou da reunião, o texto está muito claro, mas entende que para quem não participou da reunião 45 

pode não ser entendido. Ficou acordada a necessidade de reforçar a conduta correta, levando 46 

novamente ao CONEP para que seja feita alteração na resolução. Professor José Carlos propôs que 47 

fosse encaminhado ao presidente do CONEP também. Professora Rosy concordou e disse que 48 

poderia ser as duas coisas. Ao presidente do conselho é necessário porque ele que fará a proposta ao 49 

CONEP, e para a comunidade no sentido de adiantar e evitar o desgaste ao comitê, tendo em vista 50 

que o comitê é muito acessado. Professora Clareci reiterou que acima de tudo a resolução deve ser 51 

modificada. Todos concordaram. Em seguida, Ana Flávia expôs sua preocupação, no que diz respeito 52 

à colocação do termo “imprescindível” no texto; questionou o que eles poderiam considerar 53 

https://www.dicio.com.br/imprescindivel/
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imprescindível, uma vez que eles poderiam confundir essa colocação como mérito do projeto. 54 

Professora Rosy explicou que estarão autorizados pela resolução apenas os projetos que estão em 55 

fase final para defesa, ou por exemplo um artigo que foi aceito, mas precisa de um experimento. 56 

Professor José Carlos mencionou que seria mais objetivo colocar pós-graduações em estágios finais 57 

em substituição do termo imprescindível. Com a palavra, professor Cleber comentou que está tendo 58 

um problema de fluxo, uma vez que está dando margem para várias interpretações e por isso, deveria 59 

ser criado critérios mais claros para evitar equívocos. Professora Rosy falou em sugerir ao CONEP 60 

que ele rediscuta e esclareça essa questão. Professor Cleber falou também que se a posição da UFSJ 61 

não estiver bem clara, as pessoas ficarão querendo retomar ao trabalho. Falou ainda que não é função 62 

do comitê discutir essa questão, mas sim do conselho, porém o comitê pode cobrar ou apontar para o 63 

conselho que a comunidade não está se sentindo segura e algo precisa ser feito. Novamente com a 64 

palavra, Professora Rosy apresentou duas propostas: 1 - fazer o texto (professor José Carlos já 65 

apresentou esse texto) a ser divulgado à comunidade e o mesmo também vai para o CONEP; 2 - 66 

mandar a sugestão de rediscussão ao CONEP. Solicitou que fosse criado um rascunho igual ao que 67 

foi feito, no formulário ou drive, o mais rápido possível para que possa ser encaminhado antes da 68 

próxima reunião. Professora Daniela complementando a fala do professor Cleber disse que essa 69 

questão será encaminhada ao CONEP e é certo que ele devolverá essa demanda ao comitê. No que se 70 

refere à pós-graduação, profa. Daniela falou que não será o comitê que irá estabelecer critérios e 71 

avaliar, mas sim os colegiados das pós-graduações. Porém, o comitê pode ter algo claro, com 72 

critérios claros, que a instituição possa se basear; e sinalizar a questão da volta, porque isso está 73 

fazendo falta para a instituição. Essa ação terá de ser partida do comitê. Professor Diogo, por sua vez, 74 

falou da transmissão de informações relacionadas ao comitê no portal da UFSJ, que precisam ser de 75 

uma forma mais precisa. Facilitar o acesso à página do comitê, o que poderia minimizar o número de 76 

demandas. Então professora Rosy solicitou ao professor que ele verificasse na página da UFSJ o que 77 

está faltando e o que poderia ser melhorado. Após, professora Cristiane reforçou que a resolução do 78 

CONEP deve ser mais clara. Falou também que tem conhecimento de professores e técnicos que não 79 

acompanham o boletim que é encaminhado diariamente por e-mail, não têm o hábito de entrar na 80 

página da UFSJ. Continuando disse que já que tem uma resolução e as pessoas estão olhando porque 81 

existe o interesse, ela deve estar muito clara. Primeiro deve estar claro a retirada da menção “consulta 82 

ao comitê”, os professores e chefes de departamentos deverão seguir o protocolo que já foi 83 

estabelecido. E ter uma ordem de fluxo, justificando inclusive a importância para o caso dos alunos 84 

que são de outras instituições e desenvolvem a parte prática com o coorientador da UFSJ. Então 85 

professora Rosy pediu para lembrá-los de inserir todas essas questões no documento que será 86 

encaminhado ao CONEP. Complementando, professora Cristiane falou que em questão de prazos o 87 

CONEP deve estipular, porque para o comitê é complicado estipular, dependendo do trabalho que é 88 

feito precisa de uma semana e dependendo do trabalho precisa de três meses. Tem aluno que precisa 89 

para qualificar ou não. Então, como vai passar pelo colegiado do curso, o colegiado que deverá 90 

avaliar. O comitê deixou bem claro o seu posicionamento que não recomenda a volta das atividades e 91 

então o colegiado avalie se, voltar ou não, é imprescindível dentro da realidade do curso. E se alguma 92 

coisa a mais precisa ser definida, que seja definido pelo CONEP. Destacou que a função do comitê é 93 

para consulta. Com a palavra, professora Jaqueline falou do fluxo. Professora Rosy falou que no seu 94 

entendimento o fluxo não será respondido pelo comitê, mas sim pela pós-graduação que entrará em 95 

contato com a PROPE. Passando para outro item de pauta, a moradia estudantil, professora Rosy 96 

disse que veio para o comitê um documento de solicitação, que foi colocado ao comitê, em reunião e, 97 

naquele momento parecia que não tinha mais o que discutir pois todos pareciam estar de acordo, 98 

porque ninguém se colocou ao contrário, pelo contrário, todos foram unânimes em concordar que os 99 

alunos não deveriam voltar. Perguntou a todos se concordavam com o que ela havia acabado de 100 

dizer, sem manifestações, continuou. O assunto não foi debatido pois não houve contras e a favor. 101 

Todos foram unânimes em dizer que o retorno não era seguro. Professora Ana Cristina interveio e 102 

disse que na reunião citada ela ponderou essa questão do retorno dos alunos, uma vez que não tinha 103 

segurança de ser contrária a essa solicitação. Pois teria que entender melhor qual era a real situação 104 

desses estudantes. Recordando, professora Rosy concordou e disse que inclusive a professora Ana 105 

havia se colocado à disposição para conversar, e informou que o nome dela foi passado para a Janice 106 
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(Pró-reitora de Assuntos Estudantis). Denilson disse que também se posicionou dizendo que era uma 107 

análise que merecia atenção. Prosseguindo, Professora Rosy disse que a Reitoria, juntamente, com a 108 

moradia devem tomar a decisão que lhes cabe, que pode ser diferente a que o comitê recomenda. 109 

Continuando, pediu aos membros para serem mais claros, transparentes e objetivos. Quando 110 

perceberem a necessidade de se reunirem, de fazerem uma reunião extra chamar quem puder para 111 

conversar, fazer debates. Disse também que acredita que o Setor de Moradia deve entrar em contato 112 

com a professora Ana para solicitá-la um suporte maior no que tange ao protocolo. Dado o exposto, 113 

professora Ana afirmou que foi feita uma discussão, foi debatida a questão da moradia. Inclusive ela 114 

apresentou uma posição diferente dos demais, e continua com a mesma avaliação, uma vez que ela 115 

não vê problema dos estudantes retornarem às moradias desde que o comitê pense esse processo 116 

junto com eles, desde que sejam resguardadas as condições sanitárias. Entende que os alunos que se 117 

encontram nas moradias têm suas especificidades muito particulares, que podem ser relevantes.  118 

Ainda com a palavra, destacou que o que chegou ao comitê foi a solicitação de fazer o protocolo, não 119 

a posição do comitê de ser contra ou a favor. E acabou sendo feita uma discussão de que o comitê era 120 

contrário, então de certo modo, o comitê negou uma solicitação técnica que não foi solicitada. Mas a 121 

decisão já estava tomada. Uma decisão que não era do comitê, pois o comitê é uma instância 122 

consultiva. A única solicitação feita ao comitê foi um apoio técnico para retomada. De certo modo, a 123 

atribuição do comitê foi invertida nessa discussão. Se a decisão é da PROAE, cabe ao comitê fazer o 124 

protocolo de segurança ou não. Professora Rosy destacou que de qualquer forma o comitê é contrário 125 

a qualquer presença dentro da universidade. Mas é uma questão que já foi resolvida. Seguindo, 126 

professora Daniela comunicou do desdobramento da questão da moradia levou o comitê a ser 127 

criticado nas redes sociais pelo DCE. Falou que o comitê deveria dar uma resposta e além disso se 128 

empenhar em explicar o que tem sido feito para que esse tipo de crítica não aconteça. Sugeriu o 129 

envio de uma carta ao DCE explicando cada ponto. Professora Rosy discordou em dar uma resposta, 130 

uma vez que dois dos representantes do DCE são membros do comitê de enfrentamento à COVID. 131 

Dando prosseguimento, professora Daniela informou que foi discutido nos subcomitês que pediriam 132 

aos prestadores de serviços, setores específicos, que fizessem seus protocolos baseados no protocolo 133 

do comitê, que já foi emitido e, caso tivessem dúvidas que encaminhassem ao comitê. E então ficou 134 

em dúvida de como realizar esse encaminhamento. Professora Rosy sugeriu que este assunto fosse 135 

tratado posteriormente no subcomitês. Voltando ao assunto da moradia, professora Clareci perguntou 136 

se há alunos que retornaram à moradia. Professora Ana afirmou que soube por outro comitê que têm 137 

alunos que nunca saíram. Fabrício informou que três alunos retornaram e ficou definido em reunião 138 

que retornarão mais dois alunos, com necessidade de voltar. Em relação ao retorno dos alunos à 139 

moradia, Professora Clareci disse que cabe ao comitê recomendar; trabalhar no suporte das medidas 140 

necessárias nesse momento. Fabrício informou que o Setor de Moradia ficou de criar um protocolo 141 

para que esses alunos permaneçam em segurança nas respectivas moradias. Após a criação, este 142 

protocolo será passado pelo comitê para avaliação. Com a palavra, Denilson ponderou que sua 143 

colocação ficou parecida com a da professora Ana. Além disso, falou que o CONEP colocou o 144 

comitê em uma situação dramática, ao abrir uma exceção. Falou ainda que não é um debate a ser 145 

feito pelo comitê, mas sim pelo CONEP. Após, foi passada a palavra para a professora Ana que 146 

ressaltou que não faria de maneira nenhuma um encaminhamento diferente do comitê. Pois, não é 147 

uma decisão individual, mas sim do comitê. Disse também que o encaminhamento que o professor 148 

José Carlos e a professora Daniela propuseram será o suficiente, pois já existe o protocolo e é uma 149 

questão de adaptação desse protocolo para a realidade da moradia estudantil. Então sugeriu em tirar 150 

duas pessoas que possam, em diálogo com a PROAE, ver se há necessidade de uma adaptação 151 

específica. Professora Rosy falou que a recomendação não se limita à moradia estudantil, mas para 152 

todos os laboratórios, para qualquer atividade presencial. Não é recomendável, mas se elas forem 153 

existir, elas têm que seguir um protocolo. E serão ajudados pelo comitê se for necessário e se 154 

demandarem. Com a palavra, professor Américo reforçou a questão da disponibilização do protocolo 155 

se houver uma demanda. Disse que o comitê possui o protocolo magno que norteia, e teoricamente 156 

outros que poderiam ser direcionados para essas especificidades.  Dando prosseguimento, Professora 157 

Rosy informou que além das compras realizadas as quais estão aguardando a chegada, a UFSJ 158 

recebeu muitas doações de máscaras. E falou com o Denilson que se ele souber de pessoas que estão 159 
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indo à UFSJ, gostaria de repassar mais máscaras a essas pessoas. Pediu para orientá-las que 160 

procurem por ela ou a Pró-reitora Fernanda (PROAD). Então Denilson sugeriu que as máscaras 161 

sejam disponibilizadas na portaria, para que sejam oferecidas pelos seguranças. A professora Rosy 162 

informou que tem encontrado com diversos servidores na UFSJ sem o uso da máscara. Em relação às 163 

ações dos subcomitês, professora Daniela informou que os cartazes foram finalizados de acordo com 164 

as sugestões passadas no comitê. Apresentou uma dúvida da Professora Jaqueline na questão da 165 

impressão dos cartazes nos campi: No CCO o xerox tem outra locação, estão funcionando e se 166 

prontificaram a fazer as impressões pelo contrato que já tinham. Em São João del-Rei ainda não 167 

tiveram notícias. No CSL, o contrato não foi renovado e no CAP o contrato foi suspenso por tempo 168 

indeterminado. Por isso, deverá ser feito um sistema de compra dos cartazes sem licitação. 169 

Professora Rosy pediu para verificar um valor básico para poder trabalhar em cima desse valor. 170 

Professora Daniela ficou de fazer um esquema de orçamento que irá passar para a professora 171 

Cristiane e para o professor José Carlos. Dando prosseguimento, o subcomitê do CAP sugeriu aos 172 

demais subcomitês que fizessem um google forms, mandar para as pós-graduações e professores um 173 

questionário perguntando quem, neste momento, está frequentando o campus, por qual motivo, qual 174 

laboratório, a fim de saberem quem está circulando e onde. Porque eles têm visto muita gente 175 

circulando sem eles saberem. E então foi levantada nos subcomitês, a questão dos professores 176 

estarem utilizando os gabinetes para gravar aula. Foi percebido que esse movimento em todos os 177 

campi aumentou significativamente sem qualquer regulamentação. Então professora Rosy explicou 178 

que o comitê não tem caráter fiscalizador. Falou ainda da possibilidade da criação desse formulário 179 

ser mal interpretada. Disse que o comitê deve dar instruções e cada um agir conforme achar que deve 180 

a partir dessa instrução. Professora Daniela ficou de repassar essa informação aos subcomitês. Outro 181 

assunto que foi discutido entre os subcomitês foi a criação de um aplicativo, consultar o comitê a 182 

possibilidade da criação pois, foi verificado com pessoal da computação no CAP qual seria a 183 

dificuldade de fazer um aplicativo para monitorar situações de aglomerações nos campi da UFSJ. 184 

Eles sugeriram que isso fosse analisado pelo comitê. Levando em consideração se será útil, pois é um 185 

projeto para no mínimo três meses, para a criação de uma versão beta. Posteriormente, o aplicativo 186 

pode ir crescendo, se desdobrando e nele ser incluído outras coisas relacionadas à instituição. Por 187 

meio dele saberia quantas pessoas estão circulando e em quais ambientes. E, não tendo um número 188 

adequado, o aplicativo apitaria e informaria que o ambiente não está seguro. Mas para o aplicativo 189 

funcionar é necessária uma alta adesão, a partir de 90%. Então teria que ver se esse projeto seria um 190 

projeto institucional, que fosse colocado no protocolo do comitê. Então professora Daniela perguntou 191 

ao comitê o que pensam a respeito. Professora Rosy pediu para que todos pensem de fato na proposta 192 

para dar um retorno posteriormente. Professora Daniela ficou de encaminhar o projeto para análise 193 

dos membros. Professor Diogo pediu para atentar-se porque não seria a responsabilidade do comitê a 194 

confecção e execução do aplicativo. Disse que cabe ao comitê está propondo as ideias, descrevendo 195 

os benefícios. E outra instância da instituição avaliar. Professora Daniela esclareceu informando que 196 

é exatamente o que ele falou, que trouxe ao comitê para avaliar se é uma ideia viável ou não. 197 

Analisar se vale a pena investir ou não nessa ideia. Professora Cristiane falou que a adesão pode ser 198 

interessante porque vão ter pessoas que vão precisar voltar, mas, poderão ter receio em questão de 199 

aglomeração. Professora Clareci apresentou o Boletim que a Profa. Roberta (CCO) está produzindo em 200 
parceria com o Comitê de Enfrentamento com indicadores COVID para as cidades polo da UFSJ. Na última 201 
versão consta os municípios discriminados por Onda do Programa Minas Consciente. Todas as cidades polo 202 

da UFSJ estão na onda amarela, podendo Divinópolis regredir para onda vermelha. Professor Gustavo, 203 

informou que de acordo com os indicadores, referentes a cidade de Divinópolis, que passou de 11 204 

para 15 pontos, se bater 19 pontos irá para a onda vermelha. Então se as pessoas continuarem em 205 

aglomeração na cidade poderá ocorrer uma nova quarentena, com fechamento do comércio. 206 

Professora Rosy ficou de passar o contato do Rogério (ASCOM) para a professora Clareci 207 

encaminhar o boletim. José Arimatéa levantou a questão do estágio, que ocorrem fora do campus, 208 

pois um professor o questionou no caso de o aluno ter suspeita ou contaminação do COVID, como 209 

será feito esse protocolo. Professor Tarcísio explicou que o aluno deverá seguir a rotina do serviço de 210 

saúde. Se tem plano de saúde ele deverá procurar pelo plano, se tem SUS deverá procurar pelo SUS. 211 

O comitê não terá que definir protocolo de atendimento e/ou acolhimento nesse caso. Professor 212 

Gustavo informou que o protocolo do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) coloca 213 
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como recomendação que tenha um setor específico nas instituições para orientações. Professora Rosy 214 

solicitou ao professor Gustavo o encaminhamento dessa recomendação para analisar se é possível 215 

fazer algo a respeito. Professora Jaqueline falou da cobrança do colegiado em relação aos alunos do 216 

estágio. Professor Tarcísio ficou de conversar com o Professor Humberto para tratar desse assunto. 217 

Com a palavra, José Arimatéa se disponibilizou em auxiliar e/ou passar o mapa de dimensionamento 218 

dos laboratórios a quem precisar. Continuando, ficou decidido que se não surgir nada pertinente a 219 

reunião do comitê será realizada na próxima semana. Além disso, os horários das reuniões serão 220 

revezados uma semana na parte da manhã, na outra mais tarde e assim sucessivamente. Nada mais 221 

havendo a tratar, a Coordenadora do Comitê deu por encerrada a reunião. 222 


