
CHAMADA DE DEMANDA ESTIMULADA PARA O “PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, SEUS IMPACTOS E EFEITOS (PIE-COVID-19)”
(1ª ENTRADA - Propostas submetidas entre 27/03 e 05/04 )

Título Proponente Frente de Ação
Outras Frentes de 

Ação
Objetivos CONDIÇÃO

DEMANDAS DE INSUMOS 

E APOIOS APROVADAS

DEMANDAS DE INSUMOS E 

APOIOS APROVADAS SOB 

CONDICIONALIDADES

QUANTITATIVO 

DE BOLSAS 

APROVADAS 

(DISCENTES 

GRADUAÇÃO)

PERÍODO DE 

VIGÊNCIA 

DAS BOLSAS 

APROVADAS

VIGÊNCIA DA 

AÇÃO

SETOR DE 

REFERÊNCIA E 

SUPORTE NA 

UFSJ

AÇÕES DO “PROJETO ENVELHECER E CUIDAR” 
FRENTE AO COVID19

Profa. Dra. Flávia de 
Oliveira

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

C. Mecanismos, durante 
e pós-Covid-19, para a 
subsistência e 
sobrevivência de 
sujeitos, em especial, 
aqueles em situação de 
vulnerabilidade social.

A proposta tem como objetivo construir e validar 
um folheto informativo sobre a prevenção do 
COVID-19 para cuidadores de idosos, bem como a 
realização de um ciclo de palestras online.

APROVADA

- -

- -
abril a julho de 

2020
SETEX

ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO ONLINE 
EMERGENCIAL PARA TRABALHADORES DA
SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
COVID-19

Prof. Dr. Roberto 
Calazans

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Realizar acolhimento psicológico online aos 
profissionais de saúde que estão passando por
situação de stress e trauma frente ao 
enfrentamento da epidemia de COVID-19. APROVADA

Apoio do NTINF Disponibilização de chips de 

telefonia

abril a julho de 

2020
SEPES

COVID-19: O que é FUNDAMENTAL!
Juliano Teixeira 
Moraes

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Orientar profissionais da saúde e outros 
profissionais que atuam direta ou
indiretamente com pacientes suspeitos ou 
confirmados pela infecção do COVID-19 e
também a família/comunidade quanto:
- Medidas de proteção e formas contágio do COVID-
19;
- Uso devido de EPIs;
- Mecanismos de limpeza e desinfecção de 
ambientes e superfícies;
- Uso das melhores práticas para prevenção da 
contaminação em ambientes;
- Desenvolvimento de procedimentos de 
enfermagem com segurança;
- Questões éticas e legais que envolvam o exercício 
seguro da profissão;
- Desenvolvimento de habilidades humanitárias em 
períodos de pandemia.
2

APROVADA

- Divulgação em canais de 

comunicação da UFSJ e outros 

via ASCOM

- Apoio na edição de vídeo (se 

necessário) via ASCOM; 

Disponibilização do espaço físico 

depende da anuência da Diretoria 

do CCO e do responsável pelo 

espaço demandado.

abril a julho de 

2020
SEPES

Criação de Protocolos de Desinfecção de Locais 
Públicos para Contenção do Avanço do COVID-19 em 
Divinópolis e Região.

Professor Frank 
Pereira de Andrade

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Contribuir para a contenção da propagação do 
COVID-19 na cidade de Divinópolis e região, por 
meio da desinfecção de superfícies de locais 
públicos. APROVADA

- -

- -
abril a junho de 

2020
SEPES

EI, HÁ UM MINUTO PARA VOCÊ!
Profa. Juliana 
Monteiro - DEACE

B- Contribuições para a 
minoração dos efeitos 
do isolamento social

Gerais: Auxiliar na promoção do fortalecimento da 
coesão interna dos participantes, ajudando a 
melhorar a qualidade de vida dos mesmos durante 
o período de isolamento social.
Específicos: Revitalizar os órgãos dos sentidos por 
meio da integração entre pensar, querer e sentir; 
estimular processos de autopercepção, tendo como 
principais veículos a conscientização do movimento 
(conjunto de ações físico-vocais) e a liberação do 
fluxo respiratório.

APROVADA

- Divulgação em canais de 

comunicação da UFSJ e outros 

via ASCOM

- Apoio na edição de vídeo (se 

necessário) via ASCOM; 

- Auxílio no mapeamento dos 

índices de adesão da população 

via PROEX

-

-

abril de 2020 até 

a duração do 

isolamento social

SETEX

Enfrentando a Pandemia COVID-19 nos municípios de 
Santa Cruz de Minas, São João del-Rei e Tiradentes 
através da promoção da Segurança Alimentar e 
Nutricional: redes de solidariedade, mercados de 
proximidade e responsabilidade governamental na 
garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada

Márcio Carneiro dos 
Reis

B- Contribuições para a 
minoração dos efeitos 
do isolamento social

C. Mecanismos, durante 
e pós-Covid-19, para a 
subsistência e 
sobrevivência de 
sujeitos, em especial, 
aqueles em situação de 
vulnerabilidade social.

Contribuir, nos municípios de Santa Cruz de Minas, 
São João del-Rei e Tiradentes, para a 
disponibilidade e as condições de acesso regular e 
permanente a alimentos saudáveis e de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, 
especialmente aos que estão com dificuldades de 
acessá-los, e para diminuir a incerteza dos que 
participam de mercados ou de redes de 
solidariedade, cujo funcionamento se tornou 
irregular com a atual crise provocada pela 
Pandemia COVID-19.

APROVADA

- Materiais disponíveis no 

Almoxarifado da UFSJ

- Estrutura Física já disponível 

para os programas associados e 

estrutura física de apoio a ser 

disponibilizada pela Instituição, 05 bolsas seis meses
abril de 2020 a 

março de 2021
SETEX



LAP!167: Laboratório (Digital) de Arte Pública Aluízio Sérgio da Silva
B- Contribuições para a 
minoração dos efeitos 
do isolamento social

Site : Construção (hospedagem, criação de 
conteúdo e manutenção) de um site do
LAP!167 (Laboratório de Arte Pública). Espaço de 
interação, co-criação, troca de
conhecimentos, produção artística, ação 
psicossocial e diálogo político acerca da
função da arte em nossa cidade/país/mundo (em 
tempos de pandemia).

APROVADA

- a divulgação do site pelas 

mídias da UFSJ via ASCOM

- hospedagem de hotsite em 

Joomla via NTINF. 

- Aquisição de materiais, 

conforme disponibilidade no 

Almoxarifado da UFSJ ou tempo 

institucional para compra.

- Utilização do LAP!167 dentro das 

orientações estabelecidas pelas 

ordens de serviço emitidas pela 

PROEX durante a pandemia.

- Utilização dos laboratórios do 

DCOMS condicionada ao retorno 

das atividades normais da UFSJ e 

autorização respectiva da unidade 

acadêmica.

04 bolsas seis meses
abril de 2020 a 

março de 2021
SETEX

Monitoramento de Pacientes em Tratamento Diálitico
Professora Jacqueline 
Domingues Tibúrcio

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Objetiva-se com essa proposta fazer com que os 
pacientes em terapia renal substitutiva, sejam 
acompanhados e melhor informados sobre formas 
de contágio e prevenção do COVID-19. APROVADA

- Uso de linhas telefônicas da 

UFSJ

-Suporte técnico Libras.

- O suporte técnico do NEAD 

poderá não estar disponível no 

período de isolamento social. 

Deverá ser verificada a forma de 

atendimento pelo NEAD.

01 bolsa quatro meses
abril a julho de 

2020
SEPES

Observatório da Saúde Coletiva: uma proposta 
interdisciplinar de enfrentamento
ao coronavírus em São João del-Rei e região

Ana Cristina de Lima 
Pimentel

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Todas (A à D)

Criar o Observatório em Saúde Coletiva em São 
João del-Rei e região com foco
no combate a pandemia Covid-19.

APROVADA COM RESSALVAS

Divulgação pelos meios de 
comunicação da UFSJ. 
(suporte da ASCOM)
EPIs disponíveis no 
almoxarifado da UFSJ.

05 bolsas seis meses
abril de 2020 a 

março de 2021
SETEX

Produção emergencial e distribuição de desinfetantes e 
antissépticos para contenção do avanço da COVID-19 
em Divinópolis e região

Prof. Renê Oliveira do 
Couto

A - Assessoramento 
para a realização de 
ações preventivas, 
visando dirimir o 
contágio e
propagação da Covid-19

Contribuir para a diminuição do contágio e 
propagação da COVID-19 em Divinópolis e região, 
por meio da produção e distribuição de álcool gel 
70º INPM e álcool líquido 70º INPM para agentes 
públicos da área da saúde e segurança

APROVADA

- Materiais disponíveis no 

Almoxarifado da UFSJ

- espaço físico já 

disponibilizado pela Diretoria 

do CCO

abril a junho de 

2020
SEPES

PROGRAMA - ABRASUS ABRASUAS - GESTOS E 
AFETOS

Rosa Gouvea 
(DEMED) e Priscila 
Totarelli (DCNAT)

B- Contribuições para a 
minoração dos efeitos 
do isolamento social

. Fortalecer oportunidades de encontros virtuais em 
rede a partir dos grupos do
ABRASUS ABRASUAS (atualmente, são 44 grupos 
diversidade e 37 grupos
afinidade equipe. Os profissionais participam de 
ambos. Cada grupo tem entre 08 a
12 participantes a depender da disponibilidade de 
horário e local de trabalho dos
profissionais no município).
. Aprofundar questões sobre trabalho e educação 
inseridos no contexto da
pandemia no SUS e SUAS no ano de 2020 ( os 
grupos diversidade e afinidade
equipe serão reduzidos em tempo de duração - de 
04 horas para 01 hora - para
adequação à sobrecarga de trabalho no momento e 
os temas abordarão as
vivências dos trabalhadores e trabalhadoras e 
possibilidades de enfrentamento e
resistência local - local enquanto serviço e 
enquanto comunidade).
. Valorizar saberes locais das equipes do SUS e 
SUAS bem como das comunidades
e analisar em conjunto com os profissionais 
informações externas, fontes de
informação, notícias falsas, problematizando a 
intenção da quantidade e qualidade
das informações à luz do cenário político atual.

APROVADA

•        Disponibilização de 

aplicativos para 

webconferência

•        Empréstimo 

(acautelamento) de notebooks 

da Proex

•        Divulgação nos canais de 

comunicação da UFSJ via 

ASCOM

•        Apoio na articulação com 

a rede do SUS e SUAS da região

-

- -
abril a junho de 

2020
SETEX

Projeto Covid-19 2020 - Vacinação
Profa. Fabrizia Reis 
Pinto Brandão

D - Medidas para 
auxiliar no diagnóstico e 
enfrentamento de casos 
atrelados à Covid-19.

O presente projeto tem como objetivo avaliar o 
impacto na cobertura vacinal provocado
pelo isolamento social que se impôs na pandemia 
do Covid-19. A população avaliada
será composta por crianças de zero a cinco anos de 
vida, devido ao maior número de
vacinas nesta faixa etária, e a possibilidade de 
existência de novas epidemias com a falta
de imunização adequada.
Consequente a esta proposta, faz-se necessária 
uma ação dos acadêmicos,
supervisionados pela docência ou profissional 
capacitado da SMS, de vacinação
domiciliar em tempos de isolamento social frente à 
pandemia do Covid-19 vivenciada
nesta atual conjuntura do país.

APROVADA COM RESSALVAS

- Uso de linha telefônica da 

UFSJ para contato com as 

famílias cadastradas no projeto

- Materiais de papelaria 

presentes no Almoxarifado da 

UFSJ

- Disponibilização de EPIs 

presentes no Almoxarifado da 

UFSJ

-

- -
abril a julho de 

2020
SETEX

PROVIDA - Iniciativas de atenção e de educação em 
saúde para enfrentamento da Epidemia do Novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2) no município de 
Divinópolis, Minas Gerais

Gustavo Machado 
Rocha; Hygor Kleber 
Cabral

D - Medidas para 
auxiliar no diagnóstico e 
enfrentamento de casos 
atrelados à Covid-19.

Promover iniciativas de atenção individual, familiar, 
comunitária e de educação em saúde, por meio da 
integração ensino-serviço-comunidade para o 
enfrentamento do Novo Coronavírus no município 
de Divinópolis, Minas Gerais

APROVADA COM RESSALVAS

- EPIs disponíveis no 

Almoxarifado da UFSJ.

- Materiais de papelaria 

disponíveis no Almoxarifado da 

UFSJ.

- Requisições de materiais em atas 

vigentes (camisa) ou abertura 

(jaleco) dependem do retorno às 

condições de normalidade de 

funcionamento da UFSJ e 

fornecedores

04 bolsas seis meses
abril de 2020 a 

janeiro de 2021
SETEX


