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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
VICE-REITORIA

ATA Nº 1346 / 2022 - VICEREI (12.28.01.06)
Nº do Protocolo: 23083.024328/2022-68

Seropédica-RJ, 20 de abril de 2022.

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL ORDINÁRIA
DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO
DO CORONAVÍRUS NA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO,
REALIZADA NO AMBIENTE VIRTUAL DA
REDE NACIONAL DE
ENSINO E
PESQUISA, CONFERÊNCIA WEB, NO
DIA TREZE DE ABRIL DE DOIS MIL E
VINTE E DOIS.
Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze de abril de dois mil e vinte e dois, no
Ambiente Virtual da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Conferência Web,
no endereço eletrônico https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cesar-augusto-da-ros2, excepcionalmente como medida de prevenção à transmissão da COVID-19, teve
início a reunião virtual ordinária do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nomeado pela Portaria Nº 1717/2021
- GABREI, de dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um, com presença dos
seguintes participantes: CÉSAR AUGUSTO DA ROS, ANA BEATRIZ GONÇALVES
ROSA SILVA PAZ, FELIPE DOS SANTOS AI, FELIPPE FIGUEIREDO DE BARROS,
GLAUCIUS LEANDRO DE SOUZA ALVES LOPES, ISABELE DA COSTA ANGELO,
MILIANE MOREIRA SOARES DE SOUZA e TIAGO MARQUES DOS SANTOS. A
reunião foi presidida pelo Servidor César Augusto da Ros e secretariada pela
Servidora Fabiane da Silva de Lemos Predes. Foram tratados os seguintes assuntos
em pauta: 1) Informes gerais; 2) Leitura e aprovação da ata da reunião do dia onze
de março; 3) Emissão de novo comunicado contendo a sugestão de bandeira para
posterior apreciação e aprovação no Conselho Universitário; 4) Assuntos gerais.
Constatando a existência de quórum, o Servidor César Augusto da Ros passou ao
primeiro assunto em pauta: 1) Informes gerais. Informou que foram registradas duas
reclamações na justiça federal
contra o passaporte vacinal, que já foram
respondidas (um mandado de segurança impetrado por uma aluna e uma
reclamação na ouvidoria por parte de um servidor). Falou sobre o Memorando
Circular Nº 38/2022 - VICEREI (12.28.01.06) e a nova logística para entrega dos
álcoois em gel. Encerrado os informes gerais, passou-se ao segundo assunto em
pauta, a saber: 2) Leitura e aprovação da ata da reunião do dia onze de março. O
Servidor César Augusto da Ros informou que a ata da reunião do dia onze de março
havia sido disponibilizada para leitura prévia. Em apreciação, a ata foi aprovada
pelos presentes, com uma abstenção. Encerrada a votação, a discussão do próximo
assunto em pauta foi iniciada, a saber: 3) Emissão de novo comunicado contendo a
sugestão de bandeira para posterior apreciação e aprovação no Conselho
Universitário. O Servidor César Augusto da Ros procedeu à leitura do documento
que sugere a manutenção da bandeira verde nas dependências da Universidade.
Após a leitura do documento, abriu a palavra para comentários. Com a palavra, a
Servidora Miliane Moreira Soares de Souza relatou a resistência de alguns
servidores em apresentar o comprovante vacinal. Comentou que a partir do mês de
maio não haverá mais respaldo para a manutenção do trabalho remoto. Demonstrou
preocupação com a forma como a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas irá tratar o
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assunto. O Servidor César Augusto
da Ros informou que o tema já foi
regulamentado em reunião do Conselho Universitário e que as decisões foram
amplamente divulgadas para a Comunidade Universitária. Destacou que as chefias
estão amparadas pela legislação para lidar com o assunto. Sem mais comentários, o
documento foi aberto para apreciação dos presentes. A Nota do Comitê aprovando a
manutenção da bandeira verde foi aprovada pelos presentes, com uma abstenção.
Sem mais colocações pelos presentes, o Servidor César Augusto da Ros passou ao
último assunto em pauta: 4) Assuntos gerais. Discorreu, novamente, sobre a
publicação de nota da Reitoria reiterando o uso obrigatório da máscara de proteção
facial nas dependências da Universidade, à despeito da desobrigação do uso destas
na maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Ressaltou a importância da
adoção de tal medida comprovadamente eficaz para conter o risco de transmissão
do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Com a palavra, a Servidora Miliane Moreira
Soares de Souza destacou a importância da manutenção do uso das máscaras até
que se tenha maiores dados sobre as possíveis implicações da retirada desta,
principalmente em ambientes fechados. O Servidor César Augusto da Ros informou
que irá consultar os demais membros do Comitê sobre a disponibilidade de todos
para o agendamento das próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, a reunião
virtual foi encerrada às quinze horas e a Servidora Fabiane da Silva de Lemos
Predes, Secretária Executiva, lavrou a presente ata, que, após lida e aprovada, será
assinada digitalmente pelos presentes.

(Assinado digitalmente em 20/04/2022 16:33 )

(Assinado digitalmente em 26/04/2022 08:58 )
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