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

João del-Rei. 

 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2020, às 8h05min, estavam presentes para a reunião do 

Comitê̂ de Enfretamento ao COVID-19 da Universidade Federal de São João del-Rei, que foi realizada 

via Google Meet, os seguintes membros: Professor Marcelo Pereira de Andrade, professora Rosy Iara 

Maciel de  Azambuja  Ribeiro, professora Ana Cristina de Lima Pimentel, professor Alexandre  

Ernesto  Silva, o assistente em administração Denilson Ronan de Carvalho, professor Claudio Manoel 

Ferreira Leite, professor Diogo Antonio Bloes Chagas, professora Jaqueline Maria Siqueira Ferreira, 

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

d e  Magalhães, a  assistente em administração Ana Flávia de Abreu, o  discente Fabrício dos Anjos, 

professora Clareci da Silva Cardoso, professora Daniela Leite Fabrino, professor Mateus da Silva 

Junqueira, professor Cleber José da Silva, o engenheiro de segurança do trabalho Murilo Cesar Rabelo 

Soares, o técnico em segurança do trabalho José Arimatea de Aleluia Junior, o técnico em segurança do 

trabalho Carlos Reinaldo Campos Côrrea. Já com quórum suficiente para as deliberações, a presidente 

do comitê deu início à reunião. Foi colocada a solicitação feita pelo exército referente a cessão do 

espaço do Campus Santo Antônio para realização do Concurso de Admissão aos Cursos de Formação e 

Graduação de Sargentos de Carreira do Exército. Foi relatado também a reunião realizada com os 

mesmos.  Essa reunião foi solicitada pelo exército em virtude da resposta dada  pelo comitê após uma 

primeira análise para cessão do espaço. A reunião supracitada ocorreu na quarta-feira, à tarde, com a 

participação do Comandante, do Coronel e da Junta médica  (treinada  para  desinfecção).  Eles 

informaram que a data da prova foi alterada, passando de  20 agosto  para  outubro,  podendo  ser  

alterada  novamente. Nessa reunião eles manifestaram ainda a necessidade de utilização do espaço e 

detalharam melhor os procedimentos sanitários que seriam adotados para realização do certame, visto 

que no ofício enviado não haviam essas informações. Foi informado também que os candidatos que 

irão participar do concurso são residentes  de  São  João  del-Rei,  Tiradentes e  da  região e afirmaram 

que não ocorrerá movimentação de pessoas de outros estados. Apresentaram o protocolo que o exercíto 

tem adotado de desinfecção, inclusive nos hospitais do Rio de Janeiro. Enfatizaram ainda, que a equipe 

já foi treinada. Foi colocada e argumentada a proposta de cessão de um prédio isolado, todo perímetro 

seria cercado e desinfectado, da garagem até a última porta do prédio, antes e depois da prova, que está 

prevista para ser realizada no dia quatro de outubro. A desinfecção seria feita entre os dias três e cinco 

de outubro. Posteriormente, o prédio ficaria fechado por setenta e duas horas e em torno do prédio seria 

lavado por um caminhão pipa, com produtos específicos de desinfecção. Foi colocada a possibilidade 

de indicar pessoas do comitê; foi citado o professor Frank do Campus Cento-Oeste Dona Lindu, para 

fazer um acompanhamento dos procedimentos que irão adotar. O espaço seria o do pavilhão do 

Campus Santo Antônio. Sendo permitida a entrada apenas pela parte superior, com triagem de 

temperatura, uso de máscara e distanciamento entre as carteiras. E então foram informados que a 

proposta seria apresentada a este comitê. Em contrapartida, o exercíto se ofereceu, voltando ao 

presencial, para fazer a desinfecção dos prédios da UFSJ, localizados em São João del-Rei. A UFSJ 

entraria com o material e eles com a ação da desinfecção. Houve grande demonstração, por parte do 

exercíto, em ter uma aproximação, uma parceria com a UFSJ. Em continuidade, foi questionado se o 

exercíto será responsável por tudo, não tendo então participação alguma de funcionários da UFSJ. Em 

resposta o exército afirmou que nenhum funcionário da UFSJ  estará  envolvido  nesse processo. Foi 

informado que serão 1.099 o número de candidatos. Após, foi colocada a importância de ter um termo 

de responsabilidade assinado pelo exercíto, de modo que a UFSJ se eximisse de possíveis contratempos 

relacionados ao COVID, tendo em vista que é um grande número de candidatos num momento desse, 

incluindo no termo, a informação de que funcionários da UFSJ não estarão envolvidos. Foi questionado 

também se não seria prudente pedir por mais alguns dias, para acompanhar o descimento da curva. E 

então foi reiterado que a data não está fechada, podendo ser alterada. Enfatizou-se ainda, que 

dependendo do nível de contágio a data pode ser alterada, uma vez que o concurso será feito 

nacionalmente, no mesmo dia e horário. Outro questionamento foi se o espaço definido atenderia o 

número de candidato o que foi confirmado, na reunião supracitada, pelo prefeito de campus da UFSJ. 
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Também foi exposta a dúvida se no caso de surto eles teriam um plano de ação. Em resposta, foi falado 

que os candidatos inscritos são da região e boa parte dos residentes de Barbacena irão fazer em Juiz de 

Fora; será feita a triagem, aferição da temperatura e em caso suspeito, deslocarão a pessoa para 

atendimento e então ela será barrada, não pondendo entrar no campus. Além disso, só entrará quem 

estiver usando a máscara. Foi levantada a questão da legislação do Município, que poderia barrar esse 

processo. O que será incluído no termo a questão do seguimento da legislação vigente. Em seguida, foi 

colocada a questão da prevençaõ que terão que tomar em relação ao acompanhamento do local, do 

comércio, restaurante. Orientar o comércio no sentido de prevenção, sendo uma ação pertinente. O que 

também poderá ser inserido no documento. Prosseguindo, foi aberta para votação, se algum membro do 

comitê se opunha à liberação do espaço. Sem objeções, foi solicitada a ajuda de duas pessoas para 

auxiliar na construção do termo. Que ficou de ser feito pelo Professor Marcelo e professora Rosy, que 

farão e posteriormente encaminharão ao comitê. Ficaram de deixar no drive e os membros do comitê 

terão dois dias para inserir os comentários. Passando para o próximo item de pauta, situação da 

enfermagem: foi informado que os professores Tarcísio e Alexandre já se pronunciaram e foi 

perguntado aos demais se gostariam de fazer alguma colocação ou complementação na redação 

proposta pela Jaqueline ou se poderiam encaminhar da forma que se encontra. No que diz respeito, foi 

comunicado que foi encaminhado um e-mail à coordenadoria perguntando quantos alunos são e qual 

seria o período. Ficaram de verificar com os alunos e dar um retorno. Foi sugerido o nome da 

Professora Débora para auxiliar na atuação. Em seguida, foi comunicado o número de alunos que 

participarão; que não passará de vinte e cinco e o número de dias será de agora até meio de dezembro, 

período letivo do cumprimento do estágio supervisionado. Foi exposto que nem todos alunos querem 

fazer. Por sua vez, foi sugerido redigir um protocolo para caso o aluno contamine ou tenha suspeita. 

Qual é o fluxo; fluxo do local que o receberá. Além disso, contarão com o seguro. Continuando, foi 

falado que a proposta de treinamento poderá ser solicitada, pelo próprio comitê, às pessoas do curso de 

enfermagem para atuar. Do comitê cobrar aos cursos e não o contrário; o comitê deve demandar dos 

especialistas e não o oposto. Foi colocado que os protocolos do município devem ser seguidos, sem 

criação de novos, em específico o da UFSJ, no que se refere ao uso de EPIs. Foi ressaltado que dentro 

da UFSJ é uma coisa e nos campos de prática onde irão atuar obedecerão ao protocolo desse local. 

Professor Alexandre ficou de ajudar professora Jaqueline na elaboração da resposta. O terceiro ponto 

de pauta foram as imagens:  as mesmas foram enviadas ao Paulo que mexerá na arte e até a próxima 

quarta-feira estarão prontas. Foi sugerido que seja feito um banner maior, para maior visibilidade. No 

que diz respeito ao protocolo, próxima pauta, foram levantadas questões a serem discutidas a ele, 

começando pelo título, o qual teve quatro sugestões. Professora Rosy ficou de solicitar ao pessoal da 

comunicação para pensar em um título mais representativo e mais abrangente.  Prosseguindo, foram 

discutidos os demais itens que constam no documento, tais como a disponibilização de dispenser, 

álcool gel e termômetros. A temperatura, que será verificada e confirmada de acordo com a referência 

do Ministério da Saúde. Uso e forma de descarte da máscara descartável. Foi sugerido que a máscara 

seja descartada em local apropriado. Sugeriu-se também que seja pensado pela UFSJ num local 

apropriado para isso, tendo em vista que até máscara de tecido tem um tempo de uso, até dez vezes ela 

pode ser lavada. Mais que isso ela deve ser descartada. Ainda nas sugestões, foi proposto que em cada 

campus seja colocado dois containers para descarte de máscaras. Professora Daniela ficou de 

encaminhar para o e-mail do comitê o que tem de pensar em ação institucional. E, posteriormente será 

encaminhado à Reitoria. Também foi falado da utilização do elevador, durante a pandemia, ser 

exclusivo para pessoas deficientes e para transporte de cargas. O uso de bebedouro será exclusivo para 

o reabastecimento de garrafinha. Foi sugerido o uso de dispenser de papel toalha para não tocar no 

equipamento. Continuando, foi argumentado que a prática deve ser ensinada, porque só a estrutura 

talvez não seja suficiente. Também foi argumentado que o protocolo deve ser fechado e disponibilizado 

o quanto antes aos Conselhos, que estão cobrando. Esclarecendo a questão do ensino da prática, foi 

explicado que os subcomitês têm a incumbência de fazer o treinamento e a divulgação de informações 

nos campi. Já foram feitas algumas e há outras a serem feitas.  A professora Rosy então perguntou se 

alguém teria algum comentário sobre o e-mail repassado ao comitê, que versava sobre ideias de 

trabalho para o comitê e UFSJ, em relação ao enfrentamento da COVID19. Tais ideias surgiram nas 

reuniões de trabalho sobre o protocolo de retorno dos sub-comitês e se resumem basicamente em 3: 1- 
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a elaboração de um protocolo de retorno gradual baseado em risco (tendo como exemplo o que foi feito 

para o plano minas consciente; 2- requerer aos contratados da UFSJ e responsáveis por espaços 

específicos da UFSJ (ex: clinicas escola, moradia, espaços de esporte, campos de trabalho) que façam 

seus protocolos de uso seguro desse espaço, baseados no protocolo de "Condutas e Biossegurança da 

UFSJ durante a pandeimia COVID19" e submetam ao Comitê para aconselhamento e adequação; e 3 - 

A ideia de desenvolver um APP para monitoramento de possíveis aglomerações nos espaços da UFSJ, 

a professora Daniela está discutindo a idéia com o professor Fernando Teixeira e acredita-se que com 

com 3 alunos, em 3 meses poderia se ter um Minimo Produto Viável para teste. E foi perguntado da 

possibilidade de conseguir uma bolsa aos respectivos alunos, .a orientação foi fazer o encaminhamento 

da solicitação à PROEN ou à PROAD, para que estas verifiquem com a PPLAN a disponibilidade  

orçamentária, tendo em vista que é de interesse da comunidade. Ressaltou-se então que o professor 

acredita que conseguiria alunos dispostos a participarem mesmo que voluntariamente, mas a bolsa seria 

um estímulo. A professora Daniela iria repassar as informações ao professor Teixeira e aprofundar as 

discussões sobre o projeto. Após, foi passada a informação que a resposta em relação à discussão do 

retorno dos alunos da moradia estudantil já foi dada e encaminhada à PROAE. Esta pediu uma reunião 

para a próxima semana. Tendo desta alguma novidade, será trazido à reunião. Em relação às bolsas 

citadas anteriormente, foi sugerido o contato com o Setor de Extensão Universitária, uma vez que o 

setor tem dado apoio com bolsas para projetos de extensão relacionada à COVID. Foi comunicado que 

o protocolo ficará disponível até terça, ao meio dia. Professora Daniela ficou de fazer as sugestões 

citadas na reunião e colocá-las à tarde para quem quisesse fazer considerações. Nada mais havendo a 

tratar, a Presidente do Comitê deu por encerrada a reunião. 

 


