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Ata de Reunião Ordinária do Comitê de 1 
Prevenção e Redução de Riscos frente à 2 
Covid-19 no âmbito da Universidade 3 
Federal de Sergipe  4 
 5 

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas, por meio remoto, 6 

através da Plataforma Google Meet, reuniu-se, em caráter ordinário, o Comitê de Prevenção e 7 

Redução de Riscos frente à Covid-19 no âmbito da Universidade Federal de Sergipe, sob a presidência 8 

do Prof. Virgildásio dos Santos Conceição, Diretor pro tempore do Campus de Lagarto. A reunião foi 9 

acompanhada pelos seguintes membros: Glaucia Barreto Gonçalves, Pró-Reitora de Assuntos 10 

Estudantis; Kleber Fernandes de Oliveira, Pró-Reitor de Planejamento; Thais Ettinger Oliveira Salgado, 11 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas; Ricardo José Paiva de Britto Salgueiro, Pró-Reitor de Graduação;  12 

Michel dos Santos Soares, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa; Estelamaris da Costa Pina, 13 

Superintendente de Tecnologia da Informação; Maíra Carneiro Bittencourt Maia, Diretora de 14 

Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual; Gustavo Torres de Brito Daier, Diretor 15 

do Departamento das Licenciaturas e Bacharelados; Rose Maria Tavares Fagundes Ferreira, Diretora 16 

do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos; Marco Aurélio de Oliveira Góes, 17 

Diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe; e por mim, Vinícius 18 

Andrade de Jesus, que secretariei a reunião. O Prof. Virgildásio iniciou os trabalhos, dando as boas-19 

vindas a todos e solicitou autorização para gravação da reunião. Não havendo manifestação em 20 

contrário, foi iniciada a gravação. O professor apresentou então a pauta da reunião: 1 - Aprovação da 21 

ata da reunião de 17 de dezembro de 2020; 2 - Prorrogação da suspensão das atividades presenciais 22 

na UFS; 3 - O que ocorrer. 1 - Aprovação da ata da reunião de 17 de dezembro de 2020: O Prof. 23 

Virgildásio informou que a ata da reunião de 17 de dezembro de 2020 foi enviada a todos os 24 

membros do comitê, em correio eletrônico datado de 23 de dezembro de 2020, e questionou se 25 

algum dos presentes teria alguma retificação a sugerir. Não houve manifestação. Submetida à 26 

apreciação do comitê, a ata foi aprovada sem ressalvas. 2 - Prorrogação da suspensão das atividades 27 

presenciais na UFS: O Prof. Virgildásio pediu aos Profs. Ricardo e Kléber que informassem o comitê 28 

sobre o grupo de trabalho que havia sido constituído por eles e pelo Sr. Gustavo na reunião anterior. 29 

O Prof. Ricardo informou que Universidade Federal do ABC tem um documento que pode ser usado 30 

como referência, pois apresenta uma linha que seria útil para complementar o plano inicial de que já 31 

se dispõe na UFS. Assim, a UFS poderá também fazer adaptações sobre esse plano, baseando-se nas 32 

diretrizes já existentes. O retorno às atividades presenciais se dará através de fases direcionadas de 33 

acordo com o status da pandemia no estado de Sergipe. O professor ainda relatou que a primeira 34 

medida foi estabelecer um grupo de monitoramento da UFS, formado por técnicos especializados, 35 

que farão uma análise do cenário da pandemia no estado. Com base nessa análise, serão trazidos os 36 

direcionamentos para que o Comitê delibere sobre quais ações encaminhar. A primeira reunião do 37 

grupo de monitoramento ocorrerá no dia 5 de janeiro, e definirá as linhas de ação sobre como será 38 

conduzido o monitoramento, além de traçar metas. A perspectiva é que se tenha um retorno gradual 39 

de acordo com o aumento ou recuo do nível de agressividade do vírus na população. A esse respeito, 40 

o Prof. Kléber ainda informou que o monitoramento será essencial porque permitirá dizer se 41 

avançamos ou retrocedemos de fase. O Prof. Virgildásio solicitou a opinião do Prof. Marco Aurélio, 42 

que concordou com a importância do grupo de monitoramento, baseado na experiência de outras 43 
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instituições, mas adaptando a estratégia à nossa realidade. O momento atual parece indicar uma fase 1 

crítica, mas é importante seguir discutindo qual será o momento do retorno às atividades presenciais. 2 

O Prof. Virgildásio submeteu então à apreciação do comitê a prorrogação da suspensão das atividades 3 

presenciais até o dia 28 de fevereiro de 2021. Não havendo qualquer manifestação em contrário, foi 4 

aprovada a recomendação de prorrogação da suspensão das atividades presenciais até o dia 28 de 5 

fevereiro. 3 – O que ocorrer: O Prof. Kleber julgou pertinente que se registre que o comitê seguirá se 6 

reunindo periodicamente, e que se disponha de uma agenda de reuniões. O Prof. Virgildásio 7 

concordou e apresentou sua proposta de que o comitê se reúna a cada 15 dias, sempre às quartas-8 

feiras, no horário das onze horas; ressalvadas as eventuais necessidades urgentes, situações nas quais 9 

o comitê convocará reuniões extraordinárias. O calendário de reuniões ordinárias seria, portanto, 10 

conforme segue: 13/01/2021; 27/01/2021; 10/02/2021; 24/02/2021. Submetido à apreciação do 11 

comitê, não houve nenhuma manifestação em contrário, ficando, portanto, aprovado o calendário de 12 

reuniões do comitê, a partir de 13 de janeiro de 2021. O Prof. Virgildásio apresentou uma segunda 13 

proposta: a simplificação do nome do comitê. A atual nomenclatura “Comitê de Prevenção e Redução 14 

de Riscos Frente à Covid-19 no âmbito da Universidade Federal de Sergipe” seria substituída por 15 

“Comitê de Enfretamento à Covid-19 no âmbito da UFS”. Submetida à aprovação do comitê, não 16 

houve qualquer manifestação em contrário, sendo aprovado o novo nome. O Sr. Gustavo pediu 17 

também a palavra para informar sobre o Enem. No dia 4 de janeiro de 2021, será iniciado um ajuste 18 

do campus para a aplicação do Enem nas dependências da UFS. Será necessário o apoio da 19 

Superintendência de Infraestrutura, do horto, e dos serviços gerais, de modo a se fazer o 20 

remanejamento das carteiras excedentes nas salas de aula, visando ajustar o campus de São Cristóvão 21 

para a aplicação do exame, respeitado o protocolo de segurança que deve ser adotado para evitar a 22 

disseminação da infecção pelo novo coronavírus. Nesse sentido, o Sr. Gustavo solicitou o apoio do 23 

comitê, uma vez que ele é estratégico para a universidade nessas ações. 24 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Virgildásio agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, 25 

lavrando-se do ocorrido a presente ata, que, achada conforme, será enviada a todos os membros do 26 

comitê para leitura e posterior aprovação na próxima reunião.  27 

Aprovada em: 26/02/2021, em reunião ordinária do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no 28 

âmbito da Universidade Federal de Sergipe. 29 


