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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DA REITORIA

ATA Nº 1484/2021 - GABREI (12.28.01.04)

Nº do Protocolo: 23083.030142/2021-67
Seropédica-RJ, 04 de maio de 2021.

ATA DA REUNÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO CORONAVÍRUS NA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2021.

 
Às catorze horas do dia dezesseis de abril de dois mil e vinte um, no ambiente virtual "Conferência Web"
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, teve início a Reunião do Comitê de Acompanhamento do
Coronavírus, sob a Coordenação do Professor CÉSAR AUGUSTO DA ROS, contando com a presença do
Magnífico Reitor, o Professor ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES e dos seguintes membros: ANA LUCIA
ARAUJO PEIXOTO, ANDRE LUIS CAMPOS LIMA, ANGELA FERREIRA PACE, CÍNTIA DE PAULA
MACHADO, DIEGO COSTA FERREIRA, FELIPPE FIGUEIREDO DE BARROS, GLAUCIUS LEANDRO DE
SOUZA ALVES LOPES, ISABELE DA COSTA ANGELO, JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO,
KAMILA LEMOS COSTA BARROS, MARCELO DA CUNHA SALES e TIAGO MARQUES DOS SANTOS,
para tratar dos seguintes itens de pauta da reunião: 1) Informes sobre o andamento das ações
administrativas para preparação da UFRRJ para atender o seu plano de retomada elaborado pelo Comitê e
aprovado pelo CONSU; 2) Coordenação do Comitê; 3) Resposta da UFRRJ ao OFÍCIO Nº
3032/2021/PR/RJ/GAB/MC do Ministério Público Federal; 4) Assuntos gerais. O Senhor Reitor Professor
ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES deu início à sua explanação cumprimentando a todos, informando
que o Professor CESÁR AUGUSTO DA ROS ficará responsável por coordenar os trabalhos do Comitê de
Acompanhamento do Novo Coronavírus da UFRRJ. O Prof. César Da Ros inicia cumprimentando a todos
os participantes da reunião, registra que a dinâmica de trabalho do Comitê terá continuidade, porém com
alguns ajustes em seu funcionamento, visto que os seus trabalhos não estão começando agora. Informou
também que pela saída de alguns membros do Comitê que faziam parte da gestão anterior da
Administração Central, faz-se necessário a indicação de novos integrantes, assim como a reformulação da
Portaria de designação, na qual conste com bastante clareza e objetividade qual serão as suas atribuições,
especialmente em relação ao seu caráter consultivo e não deliberativo. Explica que é necessário reforçar o
papel consultivo do Comitê junto à comunidade universitária, o estabelecimento de periodicidade das
reuniões do Comitê, e se vai manter ou não a periodicidade das sugestões de bandeiras. Implementar que
as recomendações de bandeira sejam submetidas ao CONSU, a fim de serem validadas. Transformar as
orientações dos protocolos existentes no Plano de Retomada, de modo a convertê-los em panfletos
informativos, após ser submetido à opinião do Comitê. O Senhor Presidente informou que em dezembro do
ano passado a Reitoria recebeu um documento do Ministério Público Federal (MPF) com dispositivos legais
e várias recomendações apontando para uma possível retomada das atividades da universidade e que
posteriormente o MPF reiterou os termos do expediente, porque não considerou suficientes as informações
contidas no ofício relativas à retomada das atividades na Universidade encaminhado pela Reitoria à
Procuradoria da República. A Administração Central preparou uma minuta contendo informações sobre as
ações desenvolvidas pela Instituição para ser encaminhada ao MPF, cujo prazo limite será o dia vinte e
quatro do mês corrente. Diante do exposto, a Administração Central julgou oportuno submeter a minuta de
resposta à apreciação e análise dos membros do Comitê, a fim de incorporar críticas e sugestões ao seu
texto. O Prof. César Da Ros procedeu à leitura das recomendações do MPF e do expediente da UFRRJ
encaminhado ao MPF, bem como exibe a ata da reunião promovida pelos Procuradores Maria Cristina
Manella Cordeiro e Fábio Aragão com a presença do ex-reitor da UFRRJ. O Professor CESAR AUGUSTO
DA ROS procedeu à leitura da minuta de ofício a ser encaminhado ao MPF, enfatizando que o direito à vida
precede a qualquer outro direito e informando todos os atos decisórios emanados pela Administração e
outras instâncias da Universidade. O Senhor Diretor do Câmpus Campos dos Goytacazes JAIR FELIPE
GARCIA PEREIRA RAMALHO solicitou que fosse dada continuidade à leitura dinâmica da minuta. Após a
leitura de toda a minuta, O Senhor Presidente abriu espaço para comentários e sugestões quanto ao teor
do documento e lembra que quem tem a obrigação de responder aos órgãos públicos é a Administração
Central, mas que esta tem por obrigação primar pela transparência das informações. A Assessora Especial
da Reitoria ÂNGELA FERREIRA PACE considerou que do ponto de vista legal a minuta de resposta ao
está excelente e que deixaria para os colegas da área opinarem sob o ponto de vista sanitário e de saúde.
A servidora CÍNTIA DE PAULA MACHADO considerou o texto lido excelente. FELIPPE BARROS afirmou
estar de acordo com o documento até aqui, que está bem explicado e fundamentado. KAMILA LEMOS
COSTA BARROS disse acreditar que a resposta ficou ótima e que achou um absurdo a postura do MPF,
ainda mais pela autonomia universitária não ter sido considerada. ANA LÚCIA PEIXOTO achou ótimo o
texto do documento. ISABELE DA COSTA ÂNGELO informa que achou que o texto está muito bom e que
somente usaria a FIOCRUZ como fonte para justificativa dos indicadores epidemiológicos e agravamento



06/05/2021 2df97473cccd041ce9fbfd625acd676ccbb5be542a736926920a736e05d95bd116203254416661819831975115220470.html

file:///C:/Users/cintiadepaula/Downloads/2df97473cccd041ce9fbfd625acd676ccbb5be542a736926920a736e05d95bd1162032544166618198319… 2/3

da pandemia. DIEGO COSTA FERREIRA considerou que o impacto da população universitária no
município seria um bom argumento a ser incorporado ao texto; Seropédica tem oitenta e cinco mil
habitantes, com três leitos de sala vermelha, seis na sala amarela, cinco leitos com suporte ventilatório no
Hospital de Campanha ocupados. MARCELO DA CUNHA SALES pontuou que o documento ficou muito
bem fundamentado e mostra que o Comitê vem atuando desde o início com diversas ações. TIAGO
MARQUES DOS SANTOS informou que a resposta está muito boa e que não pode esgotar as
possibilidades de respostas, mesmo porque deverá haver novas solicitações do MPF. O Senhor Diretor do
Câmpus Campos dos Goytacazes JAIR FELIPE GARCIA PEREIRA RAMALHO lembra que o comentário
do DIEGO COSTA FERREIRA quanto ao impacto sobre a população de Seropédica seria importante entrar
no texto do documento. A seguir passou-se para o segundo tópico da reunião: Coordenação do Comitê. O
Presidente informou que a ideia é reformular a Portaria anterior alterando parte do texto, informando que o
Comitê tem caráter consultivo, incluindo a Pró-reitora Nídia Majerowicz e o Pró-reitor Marcelo da Cunha
Sales. O Professor CESAR AUGUSTO DA ROS procede à leitura do novo texto a ser adotado na Portaria.
Sugere que todos os atos do Comitê e cópias das atas de forma sintética sejam publicizados na página da
UFRRJ. TIAGO MARQUES DOS SANTOS questiona o artigo sexto da nova Portaria referente aos
protocolos da Pós-graduação. O Prof. César consulta se mais alguém gostaria de trazer alguma
contribuição e informa que a periodicidade das reuniões será quinzenal, de acordo com a sugestão feita
pela maioria dos presentes na reunião. MARCELO DA CUNHA SALES informa que é a primeira vez que
participa da reunião e que a resposta ao MPF foi muito bem elaborada. O Prof. César agradece a
participação do Pró-reitor Marcelo e diz que isso é fruto de muito trabalho incessante para apresentar o
plano de retomada. Informa que a ideia é abrir um processo contendo o histórico dos atos e assuntos do
Comitê. A servidora CÍNTIA DE PAULA MACHADO informou que já existe o processo. O Prof. César
informou que iria agendar uma bateria de reuniões para informações do que a Instituição tem feito e reiterar
os protocolos, inclusive com a utilização de panfletos e faixas informativas para alertar as pessoas no
câmpus. Ficou acordado que as reuniões poderão ocorrer às sextas-feiras. Antes do término da reunião, o
Prof. César fez a leitura da síntese dos encaminhamentos discutidos e acordados na reunião do comitê, a
saber: 1) Após a leitura da minuta do ofício de resposta ao Ministério Público, acerca da solicitação de
encaminhamento de cronograma de retorno das atividades presenciais, a maioria dos presentes na reunião
manifestaram estar de acordo com o teor do documento, tendo apresentado algumas sugestões pontuais
no chat de bate papo da reunião por webconferência, as quais serão inseridas posteriormente; 2) após a
leitura e discussão da minuta de reformulação da Portaria de manutenção do Comitê de Acompanhamento
do Coronavírus (COVID-19) na UFRRJ, todos os presentes manifestaram estar de acordo com o seu teor,
tendo sido apresentado um destaque por parte do servidor Tiago acerca da necessidade de detalhamento
do fluxograma de solicitações dos setores não previstos no quadro do Plano de Retomada, cuja proposta
foi acatada na íntegra; 3) foi proposto a emissão de boletins mensais com a indicação de bandeira e
posterior encaminhamento ao CONSU para apreciação e ratificação, cuja proposta foi acolhida por todos
os presentes, com o encaminhamento da elaboração de um novo boletim para esta data; 4) foi proposto o
registro das discussões em ata, para posterior assinatura eletrônica, no formato como é feito nas reuniões
dos conselhos superiores, com posterior postagem da mesma na aba do Comitê que consta no portal da
Universidade, que também foi acolhida por todos os presentes; 5) definiu-se pela continuidade da
realização das reuniões na Sexta-feira à tarde e com periodicidade quinzenal; 6) foi proposto o
encaminhamento de solicitação de elaboração de panfletos informativos e cards para Coordenadoria de
Comunicação Social, os quais serão apreciados e aprovados pelos membros do Comitê, cuja proposta
também foi acolhida por todos os presentes. Ao final da reunião, o Magnífico Reitor ROBERTO DE SOUZA
RODRIGUES agradece a presença de todos e às quinze horas e quarenta e oito minutos o Prof. CÉSAR
AUGUSTO DA ROS declara encerrada a reunião, cuja Ata será assinada por todos os membros do Comitê
que a julgarem conforme.
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