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Ata da Reunião  do Comitê de Enfretamento ao COVID-19 da Universidade Federal de São 2 

João del-Rei. 3 

 4 

Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2020, às 9h05min, estavam presentes para a reunião do Comitê̂ de 5 

Enfrentamento ao COVID-19 da Universidade Federal de São João del-Rei, que foi realizada via Google 6 

Meet, os seguintes membros: Professora Rosy Iara Maciel de  Azambuja  Ribeiro, professora Ana 7 

Cristina de Lima Pimentel, professor Alexandre  Ernesto  Silva, o assistente em administração Denilson 8 

Ronan de Carvalho, professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, professor Américo Calzavara Neto, 9 

professora Cristiane Alcântara dos Santos, professor André de Oliveira Baldoni, professor José Carlos 10 

d e  Magalhães, p ro fe ss or a  Larissa Medeiros Marinho dos Santos, a  a s s i s t e n t e  e m 11 

a dmin i s t raç ão  Ana Flávia de Abreu, o s  d i s c e n t e s  Fabrício dos Anjos e Maria Virgínia 12 

Ramalhão, professora Clareci da Silva Cardoso, professora Daniela Leite Fabrino, professor Gustavo 13 

Machado Rocha, professor Mateus da Silva Junqueira, professor Cléber José da Silva, o engenheiro de 14 

segurança do trabalho Murilo Cesar Rabelo Soares, o técnico em segurança do trabalho José Arimatea 15 

de Aleluia Júnior (Ari), o técnico em segurança do trabalho Carlos Reinaldo Campos Correia. Também 16 

estava presente o servidor técnico Flávio Henrique da Silveira. A presidente do comitê, professora Rosy 17 

Ribeiro, deu início à reunião solicitando auxílio nas anotações das ocorrências da reunião, para celeridade 18 

na confecção da ata. Após, informou que do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 estão sendo 19 

produzidos alguns materiais. Ana Flávia finalizou a organização da cartilha de informações sobre 20 

cuidados no ambiente de trabalho da UFSJ, elaborada pelo comitê e ilustrada pelo PET- DPCFC (tutoria 21 

de Marília Magalhães). Falou também que do Comitê surgiu a necessidade das comissões de 22 

biossegurança em todos os Campi, a qual deve ser tratada mais amplamente, por isso, a participação dos 23 

servidores do Núcleo de Segurança do Trabalho; e por isso é essencial essa parceria. Falou da criação da 24 

subcomissão para tratar da questão da segurança (e não só da biossegurança) e por isso devem ter 25 

representantes nos quatro Campi. Ari e profa. Jaqueline estão à frente no CCO, na Sede estão profa. Ana 26 

e profa. Raquel do DCNAT; no CAP, a profa. Daniela e prof. José Carlos e, no CSL a profa. Cristiane e 27 

Ana Flávia. Cada representante trabalhará com a subcomissão do próprio Campus. Falou que verificaria 28 

a necessidade de uma portaria da participação das pessoas nas subcomissões. Comunicou que estão 29 

surgindo também outras ações, como por exemplo prof. Alexandre fez treinamento dos vigilantes no 30 

CCO. Foi solicitado a ele que verificasse a possibilidade de fazer o treinamento presencial nos outros 31 

Campi, caso contrário, poderia ser gravado o vídeo do treinamento e o mesmo ser feito virtualmente. 32 

Com a palavra prof. Alexandre, disse que foi percebido que o curso é muito voltado para as questões 33 

locais, tem particularidade de cada portaria e vigilância. Então sugeriu que ele e os demais membros dos 34 

comitês de Biossegurança conversem à respeito; falar o que foi feito; enviar o material e cada Campus 35 

ajustaria o treinamento de acordo com sua realidade. Novamente com a palavra, profa. Rosy lembrou do 36 

treinamento sobre desinfecção que foi realizado pelo prof. Frank, inicialmente no CCO e depois na sede. 37 

Este treinamento foi realizado com os servidores que estão trabalhando na limpeza. Também disse que 38 

já está agendado este treinamento para o CAP e CSL, nestes, o transporte está pendente. Falou ainda da 39 

apresentação do projeto do prof. Renê, de doação de álcool gel para os outros Campi. Prof. Mateus disse 40 

que abastece a portaria do CSL com álcool gel produzido por seu grupo. Ainda com a palavra profa. 41 

Rosy comentou da necessidade dos EPIs para os servidores; o que já está sendo providenciado, inclusive 42 

orçado. Os álcoois já estão disponíveis; os recipientes para serem instalados em todos os Campi já estão 43 

sendo providenciados; os EPIs, tipo máscaras, estão sendo orçados. E isso deve ficar claro para todos do 44 

comitê e repassado para quem tiver dúvidas a respeito. Com a palavra profa. Jaqueline, disse que tem 45 

sido procurada por algumas pessoas que estão perguntando se as máscaras que estão sendo 46 

providenciadas são máscaras cirúrgicas. Ela sugeriu que as próprias pessoas adquirissem suas máscaras 47 

de tecido, uma vez que não terá como a Universidade disponibilizar para todos. Profa. Rosy falou que 48 

está sendo feito orçamento de kits de máscaras, uma vez que há necessidade da troca de máscara, de duas 49 

em duas horas. Com a palavra, Ana Flávia explicou a necessidade da disponibilização dos EPIs, pois tem 50 

recebido muita cobrança e reclamações dos técnicos. Falou também que o álcool não está disponível em 51 

todos os Campi da Universidade. Houve reclamações, pois os servidores técnicos estão inseguros para 52 
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executar sua função dentro do Campus, porque o número de caso está cada vez maior. E indagou não ter 53 

outro caminho para a compra tendo em vista a urgência e gravidade da situação. Disse que essa situação 54 

pode gerar um problema maior para a Universidade, até mesmo processo. Com a palavra profa. Jaqueline 55 

se ofereceu para fazer uma chamada de vídeo com os técnicos, para esclarecer que a Universidade não 56 

pode ser responsabilizada pelo contágio, pois a Universidade hoje é o ambiente mais seguro que tem para 57 

ir tendo em vista que não tem quase ninguém. Disse também que as máscaras são de responsabilidade de 58 

cada um; que ao entrar na Universidade deverá está utilizando a mesma. Além disso, falou que água e 59 

sabão são suficientes para a higienização das mãos; e estes estão disponíveis em todos os banheiros da 60 

Universidade. Então Ana Flávia falou da responsabilidade do empregador disponibilizar o material de 61 

proteção ao empregado. Com a palavra profa. Cristiane, sugeriu que seja visto uma forma de tranquilizar 62 

os servidores em relação ao álcool, pensar em uma estratégia para mostrar que o importante é a água e o 63 

sabão, que o álcool é um plus. Ficou de conversar sobre as demandas do CSL com o subcomitê. Denilson, 64 

reforçou a fala da Ana Flávia, falou das reclamações e cobranças recebidas por causa dos EPIs. Disse 65 

também para levar em conta não só do técnico estar no Campus mas também o deslocar-se até o Campus; 66 

em um contexto global. E que também não concorda com a posição da professora Jaqueline sobre o 67 

Campus ser o local mais seguro no momento, e que por isso não considera adequado de acordo com 68 

normas de saúde o retorno de pessoas aos Campus, exceto para atividades definidas como essenciais. 69 

Com a palavra, Murilo, técnico de segurança do trabalho, falou que máscara de pano não é considerada 70 

EPI de acordo com a norma regulamentadora. Ana Flávia então questionou sobre a obrigatoriedade legal 71 

de fornecimento de máscara de pano aos servidores já que ela não é considerada EPI. Então, o servidor 72 

Murilo respondeu que não saberia dizer naquele momento sobre a obrigatoriedade de fornecimento, que 73 

estava apenas afirmando que a máscara de pano não é considerada EPI. Profa. Rosy ficou de conversar 74 

a respeito dessa questão para adequar a lista que está sendo orçada. Novamente com a palavra, profa. 75 

Rosy perguntou ao Fabrício se os vídeos foram publicados. Ele respondeu que os vídeos serão publicados 76 

na segunda e terça-feira, vídeo um e vídeo dois, respectivamente. Ana Flávia sugeriu que o vídeo seja 77 

publicado no IGTV do Instagram, na página do Comitê. Com a palavra, prof. André que ficou 78 

encarregado de revisar o instrumento que foi feito pelo DA e DCE para identificar potenciais estudantes 79 

de graduação e pós-graduação que precisassem usar o Campus, seja para o uso de computador, internet 80 

ou ambiente de estudo, no caso de retorno remoto. Foi revisado e cada coordenação ficou de enviar e 81 

incentivar as respostas: são aproximadamente mil e quatrocentos alunos no Campus; mil e sete respostas 82 

até o presente momento; setenta e quatro por cento dos alunos responderam; tendo o prazo até domingo. 83 

Oitenta e cinco por cento da graduação e quinze por cento da pós-graduação; destes dez por cento 84 

descreveram que precisam ou de computador, ou de internet ou ambiente adequado de estudo. E pela 85 

análise do técnico em segurança do trabalho, Ari com a profa. Jaqueline, que mediram, calcularam e 86 

fizeram o esquema de quantos alunos cabem em cada sala. Com essa quantidade de alunos, conseguiria 87 

atender em apenas um bloco. O bloco A tem oito salas, podendo receber doze pessoas em cada sala de 88 

forma segura. A coleta dos dados terminará domingo e na segunda terá os dados reais. José Carlos 89 

colocou que a volta às atividades presenciais, mesmo que para suporte daqueles que não tem 90 

conectividade garantida, não está coberta institucionalmente, como mencionado pela Profª Rosy, e na 91 

mesma linha o retorno a atividades presenciais de IC e PG, neste momento, também é desaconselhado, 92 

considerando que o número de casos de COVID-19 ainda está em ascensão no estado e nos municípios 93 

que sediam unidades da UFSJ. Uma volta, com segurança e escalonada, dessas atividades pode ser 94 

planejada, mas deve acontecer somente quando a curva de casos estiver decrescente. Com a palavra, prof. 95 

Alexandre que está envolvido na capacitação dos vigilantes e do pessoal da portaria, informou que 96 

conseguiram um medidor de temperatura a distância, o pessoal que fica diretamente na portaria se 97 

localiza dez centímetros de distância da janela do carro e os dados de todos que entram são registrados 98 

na planilha e são feitas algumas perguntas em relação à saúde. Se a pessoa se queixa de alguns dos 99 

sintomas, foi feito um ofício assinado pelo prefeito de Campus sugerindo que ele procure um serviço de 100 

saúde indicando as recomendações e ainda dão a cartilha de informações. O que tem fluido de forma 101 

positiva. Além disso, foram orientados a se precaverem em relação a frequência dos visitantes, pois 102 

muitos têm levado crianças ao Campus. A respeito do CAP, Daniela informou que foi feita uma reunião 103 

paralela entre as coordenadorias e os subcomitês; e que estão todos alinhados. Falou também da 104 

dificuldade na convocação de pessoas para composição do subcomitê. Então será mandado um segundo 105 



Fl. nº 

 

e-mail para as pessoas convidando. Falou ainda que as salas foram todas medidas e que no próximo dia 106 

quinze terá o treinamento dos terceirizados com o prof. Frank. Profa. Rosy informou que os termômetros 107 

estão na lista de compras, mas a Universidade recebeu a doação de um. Lembrou que o recebimento de 108 

doações deve ser feito via editais. A respeito do CSL, profa. Cristiane falou da demora em montar o 109 

subcomitê devido a demora nas respostas para a participação, mas que ela vem sendo montada. Já foi 110 

feita uma reunião e alguns encaminhamentos: questão das salas, laboratórios, capacidade de cada um. A 111 

arquiteta do Campus está auxiliando nessas questões. Outros membros estão entrando para dar uma força 112 

e assim abranger todos os setores possíveis. Profa. Ana deu início à leitura do documento, a Nota Comitê 113 

UFSJ, que será encaminhada pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Universidade Federal de 114 

São João del-Rei à reitoria. Durante a leitura foram feitas marcações no texto e, posteriormente, houve 115 

discussão, considerações e algumas alterações. Professora Rosy sugeriu que o texto seja limpo e deixado 116 

disponível, para que os membros da Comissão façam os comentários que acharem necessários; sendo 117 

segunda-feira o prazo final para tal. Com a palavra, profa. Daniela falou do mapeamento de projetos com 118 

a temática COVID-19, que foi colocado no drive, onde se encontram todas as respostas e todos os 119 

projetos cadastrados. São 67 projetos, envolvendo várias instituições. A sugestão foi que essa planilha 120 

servisse de base para que o pessoal da ASCOM saiba o que está sendo realizado e divulgue o que está 121 

sendo feito, para poder intensificar a propaganda positiva do enfrentamento à COVID-19 e por ali 122 

começar a fazer um sensoriamento. Então foi solicitado aos membros que olhem o resumo que foi feito 123 

e que passem as perguntas que cada um tem a respeito desse mapeamento para que possa ser feito um 124 

documento de divulgação. Foi feito um pré-consolidado.  Profa. Rosy complementou dizendo que essa 125 

ação servirá para completar a página do comitê e também o site do governo em que existem informações 126 

de todas as Universidades Federais. Profa. Clareci ressaltou a importância dessa ação tendo em vista a 127 

descritiva do projeto, quem está envolvido, para colocar na página; sendo uma forma de captação de 128 

recurso. Profa. Daniela fez uma breve apresentação do resumo do mapeamento. Que ficou como pauta 129 

para a próxima reunião. Denilson ficou de solicitar novamente à PROGP o encaminhamento dos projetos 130 

de todos os técnicos. Profa. Clareci informou do boletim epidemiológico que será feito pela profa. 131 

Roberta que entrará em contato com os comitês de cada município e será divulgado uma vez por semana, 132 

de preferência às terças-feiras. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Comitê agradeceu a presença 133 

dos participantes, reforçou sobre a responsabilidade de todos em relação à ata dentre outros documentos 134 

que saem do Comitê e encerrou a reunião. 135 

 136 

https://www.google.com/search?q=epidemiol%C3%B3gico&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwingpuq_crqAhXbHbkGHQ0-BgMQkeECKAB6BAgPECk

