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Informes

• Comunicado sobre o fornecimento de máscaras e álcool em gel

• Necessidade de ajuste no Termo de Autodeclaração de Ciência e 
Responsabilidade para Realização de Atividades Presenciais dos 
Servidores na Vigência da Pandemia de COVID-19

• Elaboração de minuta para regulamentar em detalhes a exigência e 
fluxos referentes à apresentação do comprovante de vacinação



• Tema trabalhado desde 03/01, em três aspectos:
• Cenário epidemiológico
• Comportamento das IFES
• Avaliação do cenário interno e externo da UFSCar

• Ações realizadas para subsidiar a reunião:
• Reunião com membros da equipe de gestão que são da área da saúde (HU, 

USE, articulação em saúde, assessoria covid, ProGPe e reitoria) – 14/01
• Reunião com a equipe de gestão – 17/01
• Reunião do NEVS – 19/01
• Reunião do CGP – 20/01, contou com a participação do Prof. Fábio Neves, 

infectologista e atual superintendente do HU/UFSCar.

Linha do tempo dos trabalhos/discussões



Cenário epidemiológico no Brasil

Fonte: Reuters. Acessado em 19/01/22



Cenário epidemiológico no Reino Unido e África do Sul



Curvas da variante ômicron



Projeções da ômicron no Brasil

https://covid19.healthdata.org/brazil?view=cumulative-deaths&tab=trend. Acessado em 19/01/22.

Institute for Health Metrics and Evaluation

https://covid19.healthdata.org/brazil?view=cumulative-deaths&tab=trend


Considerações gerais

• Apagão de dados e abandono epidemiológico;

• Combinação de menor patogenecidade da ômicron + vacinação = menor 
morbimortalidade;

• Curva de mortes ainda é uma projeção, a se confirmar no mês de fevereiro;

• Ômicron reiniciou a pandemia e trouxe uma nova configuração: maior 
transmissão, menor letalidade, curta duração, grande sobrecarga do 
sistema de saúde e alto índice de afastamento laboral;

• Identificação de novas variantes de preocupação – Chipre (deltacron) e 
França (IHU);

• Abordagem europeia de que começa a tratar a covid-19 como a gripe – 
perfil endêmico e doença sazonal;



O que devemos fazer?
Diminuir o contato (23)

• Educação à distância
• Reduzir tamanho das classes

Tornar os contatos seguros (13)
• Usar máscaras
• Higienizar as mãos
• Aumentar a ventilação
• Exigir certificado de vacinação

Vigilância epidemiológica (11)
• Testagem e isolamento
• Pesquisa de sintomáticos e 

isolamento
Krishnaratne S, et al. Measures implemented in the school setting to contain the COVID-19 
pandemic: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Jan 17;1.



Como nos preparamos?

• Desenvolvemos a estrutura de 
vigilância epidemiológica

• Vacinamos estudantes e servidores

• Compramos EPIs e testes 
diagnósticos

• Normatizamos planos de 
contingência

• Construímos protocolos

Não é lógico repetir as mesmas ações de 2020!!!



O que diz a ciência?

• Que a incidência de covid-19 é a mesma entre estudantes em ensino 
presencial x ensino remoto (1)

(1) Hobbs CV, et al.. Factors Associated with Positive SARS-CoV-2 Test Results in Outpatient Health 
Facilities and Emergency Departments Among Children and Adolescents Aged <18 Years - Mississippi, 
September-November 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Dec 18;69(50):1925-1929. 



O que diz a ciência?

Conclusão
Resultados preliminares sugerem que o fechamento 

das escolas tem impacto limitado na redução da 
transmissão de COVID-19, com outras intervenções 

não farmacêuticas sendo muito mais efetivas.

El Jaouhari M, Edjoc R, Waddell L, Houston P, Atchessi N, Striha M, Bonti-Ankomah S. Impact of 
school closures and re-openings on COVID-19 transmission. Can Commun Dis Rep. 2021 Dec 
9;47(12):515-523. 



Desde novembro de 2021 estamos fazendo 
análise de riscos…

Risco epidemiológico

• É preocupante – variante mais transmissível

Risco
epidemiológico

Outros
riscos



Principais pontos discutidos:

Ponto central do debate foi o impacto da condição atual na formação e 
na perspectiva atual e futura dos nossos estudantes.

• Consenso absoluto em relação à preocupação com o cenário 
epidemiológico;

• Consenso absoluto quanto à importância dos cuidados 
não-farmacólogicos – uso correto de máscaras, distanciamento e 
lavagem frequente das mãos;

• Consenso absoluto quanto à importância de adesão aos planos de 
contingência;



Desde novembro de 2021 estamos fazendo 
análise de riscos…

Risco epidemiológico

• É preocupante – variante mais transmissível

Risco
epidemiológico

Outros
riscos

NEVS recomendou manter a 
fase 1, mas adiar o início das 
práticas presenciais previstas 

para 31/01.



Desde novembro de 2021 estamos fazendo 
análise de riscos…

Risco institucional

• Imagem

• Controle externo que pode promover o retorno 
compulsório

• Produção científica e tecnológica

• Formação de pesquisadores

Risco educacional

• Qualidade do egresso

• Evasão e retenção

Risco financeiro

Risco de doença mental*

Risco
epidemiológico

Outros
riscos

*Mulyadi M, et al. Prevalence of mental health problems and sleep disturbances in nursing 
students during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Nurse 
Educ Pract. 2021 Nov;57:103228. 



Principais pontos discutidos:

• Não há cenário para avançarmos para a fase 2, da mesma forma 
como não é coerente voltarmos para a fase 0 – a grande maioria das 
atividades aprovadas para realização na fase 1 do plano de retomada 
já haviam sido pactuadas para acontecerem ainda na fase 0 do plano;

• Oferta de vagas em displinas práticas, previstas para começarem a 
partir de 31/01, foi muito pequena = o percentual de estudantes que 
retornam aos campi é muito pequeno.



Inscrições no 
período 
suplementar



Inscrições no período suplementar



Vagas no 
período 
suplementar 
+ conceito I



Vagas no 
período 
suplementar 
+ conceito I



Vagas no período suplementar + conceito I

• OBS: há particularidades importantes nas ofertas dos conteúdos 
práticos de disciplinas “com conceito I”= variabilidade no volume de 
aulas; flexibilidade na organização das ofertas. 



Principais pontos discutidos:

• Os planos de contingência garantem a segurança da comunidade 
universitária envolvida – tem havido e haverá maior exposição for a 
da Universidade;

• É fundamental nos mantermos no controle da situação – não há 
qualquer indicativo de que o calendário acadêmico 2022 será 
flexibilizado = retorno em maio e necessidade de iniciarmos o retorno 
gradual e seguro (aprimoramento de todas as medidas planejadas);

• Retorno é positivo para os estudantes que retornam mas também 
para os demais;

• Preocupação com a formação, com a evasão = atinge grupos 
específicos (está em jogo parte importante da nossa esperança na 
redução das desigualdades).



Proposta aprovada no CGP:

1) Aprovou o encaminhamento do NEVS:



Proposta aprovada no CGP:

2) Indicou a necessidade de fortalecimento das ações educativas e de 
conscientização em relação às medidas não farmacológicas. 

Já em andamento:
• Ação no dia 31/01 de incentivo ao uso correto de máscara e de adesão ao 

aplicativo guardiões da saúde;
• Ação educativa sobre uso correto e reuso de máscaras;
• Ação informativa sobre a obrigatoriedade da vacinação (e sua comprovação);
• Fortalecimento das ações para adesão às medidas de vigilância 

epimdemiológica.



Proposta aprovada no CGP:

3) Aprovou como proposta a manutenção da fase 1 até o desenrolar da 
atual curva epidêmica, com planejamento do avanço condicionado aos 
cuidados individuais, aos planos de contingência e à adesão às medidas 
de vigilância epidemiológica.

4) Vincular o retorno que está sendo aprovado à obrigatoriedade 
quanto ao uso correto de máscara, distanciamento físico e o 
cumprimento rigoroso dos planos de contingência, com 
responsabilização e abertura de processo administrativo em caso de 
descumprimento (foi acordado que a gestão apresentaria proposta que 
contemplasse esse aspecto).



Proposta da gestão para item específico

“responsabilização e abertura de processo administrativo em caso de 
descumprimento”

• Aspectos operacionais e legais

• Divergência filosófica com a proposta de gestão e com a construção 
que fizemos até o momento

• Necessidade de dimensionamento do problema + reconhecimento da 
importância de um canal de relato de problemas

• Outras experiências na gestão e trabalho com a comunidade 
universitária – campo de atuação e competência da ProACE.



Proposta da gestão para item específico

“responsabilização e abertura de processo administrativo em caso de 
descumprimento”

• Acolhimento de relatos

• Estabelecimento de diagnóstico e encaminhamento de ações 
educativas nos setores identificados

OBS: proposta inicial, a ser trabalhada e operacionalizada com 
participação da Profa. Jesus.


