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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DA REITORIA

ATA Nº 3290/2021 - GABREI (12.28.01.04)
Nº do Protocolo: 23083.056863/2021-05
Seropédica-RJ, 09 de agosto de 2021.

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DO CORONAVÍRUS NA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM 23 DE JULHO DE
2021.
Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e três de julho 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 de ANA BEATRIZ GONÇALVES ROSA SILVA
PAZ, ÂNGELA FERREIRA PACE, DIEGO COSTA FERREIRA, FELIPE DOS SANTOS AI,
FELIPPE FIGUEIREDO DE BARROS, GLAUCIUS LEANDRO DE SOUZA ALVES LOPES,
ISABELE DA COSTA ÂNGELO, MARCELO DA CUNHA SALES para tratar dos seguintes itens de
pauta: 1) Informes gerais; 2) Leitura de aprovação da ata de reunião realizada no dia nove de
junho de dois mil e vinte e um; 3) Apreciação de demandas dos setores encaminhadas ao
Gabinete da Reitoria para a emissão de parecer com orientações do Comitê;4) Definição dos
membros de comissão interna para realização de visitas presenciais nas instalações dos
laboratórios autorizados para funcionarem em caráter extraordinário, durante a bandeira vermelha;
5) Análise dos possíveis impactos da identificação de casos da variante Delta no estado do Rio de
Janeiro sobre os indicadores epidemiológicos; 6) Assuntos gerais; 7) Encaminhamentos finais.
Professor César Augusto Da Ros iniciou a reunião apresentando os informes gerais, relatando a
respeito da ação de tutela antecipada de urgência movida pelo MPF requerendo que as
universidades federais retornem às atividades presenciais até o dia dezoito de outubro deste ano
e que encaminhou resposta à Procuradoria da República com assuntos já discutidos no Comitê,
agregando novas informações como o avanço da variante Delta no Rio de Janeiro, e destacando
que não seria possível a UFRRJ retomar às atividades na data proposta. Informou também que
em relação às licitações que haviam sido feitas quanto aos serviços de manutenção, limpeza e
aos EPI, a Prefeitura Universitária iniciou um processo de execução de limpeza no sistema de
mutirões, conforme acordado entre a PU e os diretores de institutos. Professor César Augusto Da
Ros informou que ainda não há uma decisão judicial, mas na resposta encaminhada ficou
subentendida a disposição da universidade para possível negociação com o MPF. Em ato
contínuo, concedeu espaço para os participantes se manifestarem. Felippe Barros informou que a
CASST vem divulgando as orientações do Comitê e colocou o 'vacinômetro' 'no ar' e vem
conseguindo informações em relação à vacinação e que futuramente irá apresentar relatório ao
Comitê. A Profª. Isabele da Costa informou que fez a divulgação do 'vacinômetro' para os
docentes do Instituto de Veterinária e solicitou que se divulgasse entre os servidores técnicosadministrativos. Professor César Augusto Da Ros passou à apreciação da ata da reunião
realizada em nove de julho de dois mil e vinte e um,tendo sido aprovada por todos.
Posteriormente procedeu-se à leitura da demanda do Grêmio Estudantil Edson Luís do CTUR que
solicita a disponibilização do Colégio, com previsão de duas semanas, para a guardado
recolhimento de agasalhos, outros bens e produtos provenientes da Campanha de Arrecadação
para a população sem-teto do município de Itaguaí e para os discentes da comunidade escolar
que se encontram em condições econômicas vulneráveis.Ângela Pace disse não entender bem a
solicitação, com relação aos pormenores do pleito, porque o Comitê se ateria a dar parecer
consultivo referente à entrega do material apenas quanto à questão de aglomeração e não quanto
à arrecadação. Felipe Ai pontua que não vê problema em aprovar o uso do CTUR, porque é só
para armazenamento e só vai demandar os servidores que já estejam trabalhando
presencialmente e a entrega e retirada será feita por um estudante e um servidor. Porém,
considera importante salientar que para esta atividade seja priorizado o envolvimento de
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servidores que já estão atuando em regime de trabalho pela modalidade presencial, como é o
caso da DGV.O Servidor Glaucius reforçou que o documento destaca que não haverá
aglomeração no recebimento das doações, no armazenamento e distribuição dos bens. Posto em
votação, todos os presentes foram favoráveis ao pleito. Posteriormente, professor César Augusto
Da Ros ponderou acerca da possibilidade de o Comitê emitir uma nota quanto aos possíveis
impactos causados pela variante Delta, em virtude da mesma ser muito mais contagiosa.A
Professora Isabele considera importante o Comitê emitir a nota e dar ênfase para a necessidade
da vacinação e do esquema completo da imunização com a segunda dose e, também, da
manutenção dos cuidados de prevenção. O Dr. Diego comentou que o número de casos que já
foram mais de cinco mil e quinhentos diários agora está em torno de mil e setecentos por dia, mas
nas últimas duas semanas houve aumento de novos casos, e que a mortalidade vem caindo, que
já foi de duzentos em junho, mas que atualmente está em torno de cento dez e se mantendo nas
últimas duas semanas. Informou também que a taxa de contágio está em 1.11 (um ponto onze), a
ocupação dos leitos aumentou para noventa e um por cento no município do Rio, mas no estado
está estável e a vacinação alcançou um pouco mais da metade do estado com uma dose e um
pouco mais de vinte por cento com duas doses. Pontuou que no portal do estado o município de
Seropédica está com bandeira vermelha, mas que o 'site' da prefeitura ainda consta risco
moderado. Professor César Augusto Da Ros comentou que uma das questões postas pelo MPF é
referente às faixas e, com base na referência de bandeira amarela no estado do Rio de Janeiro,
questiona ao Dr. Diego se há alguma tendência para a bandeira amarela nos indicadores da
Rural. Dr. Diego informa que depende da situação regional que no caso de Nova Iguaçu e
Seropédica estão localizados na Região Metropolitana 1, que está com mais de setenta e cinco
por cento de utilização de leitos. Professor César Augusto Da Ros lembrou que agora existe um
elemento novo que é a judicialização e que essas informações são importantes para embasar as
respostas a serem encaminhadas posteriormente ao poder judiciário. Sugeriu que fosse apreciada
a nota que o Dr. Diego havia preparado para apresentar, mas ante às colocações do Dr. Diego,
professor Da Ros orientou que a nota fosse apresentada na próxima reunião, com a previsão de
alguns ajustes, e solicitou que a nota fosse ainda mais detalhada.O servidor Glaucius comenta
que pelo que entendeu da fala do Dr. Diego, devido à maior transmissibilidade da variante Delta
que está circulando no estado, há uma tendência de agravamento de uso dos leitos hospitalares,
principalmente nas regiões onde a UFRRJ está instalada, e que, portanto, o uso dos leitos é uma
característica para a confecção da nota do Comitê. Professor César Augusto Da Ros consultou
aos presentes se as notas deveriam ser emitidas a cada quinze dias, a partir de agora, ou se seria
melhor deixar essa opção mais para frente e, tendo sido colocado em votação a proposta de
emissão de nota a cada quinze dias, todos foram favoráveis. Em ato contínuo, professor Da Ros
procedeu à leitura da nota elaborada pelo Dr. Diego na qual apresenta detalhadamente a evolução
da epidemia nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Professor César Augusto Da Ros
questionou ao Dr. Diego se não seria interessante fazer uma menção, na nota, a respeito da
variante Delta.Todavia conclui-se que, como ainda não se tem todos os dados disponíveis, ficou
acordado que essa informação não deveria constar da presente nota. Professor César Augusto
Da Ros, após proceder a leitura da nota, submeteu-a à apreciação para definir se manteria a
recomendação de bandeira vermelha,e todos votaram favoráveis à aprovação. Posteriormente, o
professor César Augusto Da Ros fez a leitura do documento que foi encaminhado pelo
CTUR,relativo ao pleito apresentado na reunião do dia nove de julho, em resposta aos
questionamentos feitos pelo Comitê para atendimento à demanda do CTUR, em que foi
confirmado que o acesso ao CTUR para aulas presenciais será para apenas cinco alunos, com a
recepção sob a responsabilidade de apenas uma servidora e controle nominal de entrada. Ana
Beatriz diz não ter percebido se havia informação quanto ao uso de 'chip' pelos alunos do CTUR
de forma que não fosse necessário o comparecimento presencial. Professor César esclareceu que
não havia lembrado desse ponto e que somente conseguiu captar o que estava registrado no chat
e o que se conseguiu registrar na ata do dia nove de julho e que o memorando enviado ao CTUR
foi feito com base nessas informações.Professor Da Ros colocou para apreciação o tema da
liberação dos cinco alunos para atendimento presencial. Com exceção de Ana Beatriz que se
absteve de votar, todos foram favoráveis. Ana Beatriz informou que gostaria que constasse em ata
que não há informação se o CTUR poderá usar chips ou outros meios tecnológicos para atender
os alunos. Professor César Da Ros pergunta se há mais algum membro do Comitê que possa
participar da comissão de fiscalização e orientação dos laboratórios que fosse, preferencialmente,
da área técnica, que conta, até o momento, com a participação da professora Isabele e do
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engenheiro Felipe Ai. Glaucius informa que no momento dos assuntos gerais gostaria de
apesentar ao Comitê a preocupação da Direção de Câmpus com relação ao regresso do contrato
de limpeza ao câmpus. O referido contrato ainda está auxiliando o Câmpus Seropédica nas ações
de mutirão, ficando apenas no Câmpus Nova Iguaçu o quantitativo de três a quatro funcionários
deste contrato. Informou também que a qualquer momento poderá haver um posicionamento da
justiça e ainda não existe condições de regresso no Câmpus Nova Iguaçu e que é muito
importante a colocação da Administração Superior em negociar esse retorno das atividades
presenciais.O servidor Glaucius acredita que mesmo com retorno do contrato de limpeza haverá
um tempo para regularização da viabilidade. Professor César Augusto Da Ros informou que se
trata de uma situação transitória, que os mutirões estão sendo feitos porque houve
descontinuidade nos serviços, e que vai consultar o Prefeito Universitário Paulo Chaves para ver
como está a programação. O técnico em segurança do trabalho Felippe Barros colocou-se à
disposição para fazer parte da comissão de fiscalização e orientação dos laboratórios. Nada mais
havendo a tratar, professor César Da Ros encerrou a reunião às onze horas.

(Assinado digitalmente em 09/08/2021 20:18)
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file:///C:/Users/Marcos Lopes/Downloads/e4847d46d6b3d462fab33d3a62d3639002b34943b3a32998549fb4bcad256e381630069470903122052…

3/4

27/08/2021

e4847d46d6b3d462fab33d3a62d3639002b34943b3a32998549fb4bcad256e3816300694709031220520648507660289.html

verificação: 80f6563e35

file:///C:/Users/Marcos Lopes/Downloads/e4847d46d6b3d462fab33d3a62d3639002b34943b3a32998549fb4bcad256e381630069470903122052…

4/4

