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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

VICE-REITORIA

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIR

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniu-se - por meio da Plataforma Google Meet - o Grupo de Trabalho para o
Enfrentamento do novo coronavírus na UNIR (Portaria 569/2020, GR/UNIR, de 03 de dezembro de 2020). A reunião foi convocada pela Magnífica Reitora,
estando presente a Profa Marcele Regina Nogueira  Pereira (Reitora da UNIR), Prof. José Juliano Cedaro (Presidente do GT), Alessandra Carvalho de Souza
Melo Dias (Chefe de Gabinete), Elyzania Torres (Procea), Verônica Cordovil (Prograd), Artur Moret (Propesq), Estevão Fernandes (Ascom), Maurício Silva de
Souza (Campus Guajará-Mirim), Clodoaldo Freitas (Campus Presidente Médici), Gilmara Yoshihara Franco (Campus Rolim de Moura), Humberto Takeda
(Campus Ariquemes), João Gilberto de Souza (Campus Já Paraná), Cleberson Loose (Campus Cacoal), Elder Ramos (Campus Vilhena), Ariel Adorno (Núcleo
de Ciências Exatas e da Terra), Walterlina B. Brasil (Núcleo de Ciências Humanas), Antônio Cou�nho Neto (Núcleo de Saúde e membro do GT), mais os
seguintes membros do GT: Ana Lúcia Escobar, Vivian Susi A. Canizares e Juan Miguel Villalobos-Salcedo. Convidado: Prof. Tomás Daniel Menéndez Rodríguez.
A Reitora fez a abertura da reunião, agradeceu a presença de todas e de todos, explicou a necessidade desta conversa do GT com os diretores e descreve os
problemas enfrentados, sobretudo em relação às perdas de vidas de estudantes e servidores. Registra o luto da comunidade acadêmica e acolhe a dor de
servidores que se encontram impactados pela morte de colegas de trabalho, de familiares e de amigos, bem como pelas consequências da doença na vida e
na saúde das pessoas. Nesse sen�do, a professora Marcele Regina Nogueira Pereira reafirmou a necessidade assegurar condições dignas de trabalho e de
estudo com o intuito de preservar, sempre e em primeiro lugar, a integridade �sica e mental de servidores e alunos, “pois somente desta forma, e atuando
em conjunto, a Universidade tem condições de manter a prestação dos seus serviços para a sociedade”. Em seguida, passa a palavra ao presidente do GT
que propõe a reunião em dois momentos. O primeiro com a fala dos membros do GT, resumindo a situação da pandemia em Rondônia e em seguida abrirá
para a perguntas dos diretores e das diretoras, além de eventuais encaminhamentos. Prof. Juliano começa informando que doravante (com a nova Portaria a
ser publicada) o Grupo de Trabalho será denominado como “Comitê Consul�vo”, pois está mais de acordo com o papel que está desenvolvendo, sobretudo
no sen�do de orientar as decisões da administração superior e dos conselhos da Universidade. Entre as orientações feitas pelo GT destaca as aquisições de
insumos e EPIs, cujos detalhes podem ser apurados no site www.coronavirus.unir.br, havendo ata de registro de preços concluída. Tais aquisições
decorreram também de várias reuniões com os gestores entre julho e setembro do ano passado. Das licitações feitas no final do ano fez-se a opção de
empenhar alguns itens ainda naquele período, pois sabíamos que o orçamento de 2021 seria incerto. De tais itens destaca a compra de máscaras de panos
para serem distribuídas. A empresa vencedora é de Campinas/SP e as amostras do item, até então enviadas, têm sido reprovadas pela falta de qualidade. O
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problema é o tempo para avaliar essas amostras devido à dependência dos Correios. Há, portanto, o risco de ter que cancelar o empenho e ter que fazer
nova licitação. Por outro lado, soube ontem que os tapetes sani�zantes para os laboratórios chegaram e estão no Almoxarifado para serem distribuídos aos
demandantes. Também espera que em breve as lixeiras com os pedais sejam entregues. Ainda dessas atas também foram adquiridos EPIs para o pessoal da
saúde, incluindo testes rápidos para os alunos do internato médico. Dos demais itens da ata depende da liberação do orçamento. Informa que foi pedido a
composição de uma Comissão para elaborar um Plano de Biossegurança e de Con�ngenciamento, convidando três enfermeiras, três médicos e o Prof.
Tomás para colaborar com as questões esta�s�cas. Espero que o trabalho da Comissão ajude nas novas decisões dos gestores, sobretudo naquilo que for
necessário a par�r próximo semestre le�vo, além de atualizar as informações dos documentos elaborados entre abril e maio do ano passado. Por fim,
salienta a importância de acompanhar as publicações no site www.coronavirus.unir.br, no qual consta as predições semanais feitas pelos professores Tomás
e Ana Escobar, Ocorrências de Covid-19 na Unir, link de sites importantes sobre a pandemia, entre outras informações. Em seguida, o Prof. Tomás
apresentou um resumo dos dados atuais da pandemia em Rondônia e as predições sobre a quan�dade de pessoas infectadas e óbitos para os meses
seguintes. Levando-se em consideração o atual ritmo de vacinação e a baixa adesão às recomendações de saúde (como isolamento e uso de máscaras), os
pesquisadores alertam para a possibilidade de se alcançar cerca de 300 mil infectados e seis mil mortes no estado até o meio do ano, considerando o
acumulado dos casos. A próxima a falar foi a profa. Vivian Canizares destacou a importância do uso adequado de itens que garantem proteção, como as
máscaras. Destaca que não adianta distribuir as melhores máscaras se as pessoas não as usarem de forma correta. Menciona a importância do Plano de
Biossegurança que pode ajudar a orientar as pessoas, inclusive para as campanhas de prevenção para a�ngir toda a comunidade. A Profa. Ana Lúcia Escobar,
mais os professores Juan Miguel Villalobos-Salcedo e Antônio Cou�nho Neto alertam que só será possível planejar um eventual retorno às a�vidades
presenciais na UNIR quando a cobertura vacinal do estado a�ngir pelo menos 70% da população e considerando que eventuais novas cepas do vírus sejam
comba�das pelas vacinas. No ritmo atual, a cobertura vacinal de 70% só seria alcançada no fim de 2021. Por isso há a necessidade de repensar novas
estratégias para as aulas. Profa. Ana Escobar salienta que essa situação da presença do vírus deve permanecer por um longo período. E o prof. Juan informa
que está par�cipando de uma pesquisa que envolve várias ins�tuições do Brasil e outros países sobre a evolução do vírus e o impacto na pandemia.
Concluída a fala do pessoal do GT, abre-se para os outros par�cipantes da reunião. O primeiro a falar é o prof. João Gilberto que faz um resumo das falas
anteriores e mais os seguintes encaminhamentos como sugestões: 1) Reduzir a carga horária das disciplinas para 75% de forma emergencial; 2) Aumentar o
prazo para realizar as disciplinas e dar maior flexibilidade nos prazos; 3) Realizar um processo sele�vo que u�lize o histórico em detrimento do ENEM, como
forma de sermos mais justos com a comunidade; 4) Fazer esta reunião com o GT uma vez por mês; 5) Solicitar ao GT que elabore e envie um protocolo de
vacinação aos municípios; 6) U�lizar um sistema de indicador (via GT) para determinar dentro da ins�tuição quais ações devem e não devem ser feitas; 7)
Indica�vo do campus Ji-Paraná: - Solicitar ao Consea que altere as datas estabelecidas pela Resolução nº 287/Consea/2020, para retomada do calendário
acadêmico 2020/1, visto que o calendário estabelecido pelo Conselho está gerando prejuízos a estudantes e impossibilitando sua adequada implementação
pelos departamentos acadêmicos, especialmente quanto à impossibilidade de renovação de matrículas, trancamentos de matrículas e ofertas de disciplinas
especiais, em razão do exíguo prazo. Destaca ainda as necessidades específicas dos estudantes, a importância de haver processos extraordinários de
matrículas, inclusões, oferta por fluxo con�nuo de disciplinas especiais que, por especiais, não devem se submeter a prazos específicos e congelados de um
calendário. A fala seguinte é do prof. Ariel destaca as contribuições que o professor Carlos Tenório trouxe para a Unir e o impacto que a morte dele e das
demais pessoas pela Covid-19 tem provocado a todos. Mostra, por meio de fotos, a situação de dois cemitérios de Porto Velho e que, mesmo assim, muitas
pessoas agem como se o problema não exis�sse. Profa. Gilmara fala sobre os impactos na vida emocional e na saúde emocional das pessoas, inclusive para
a vida ins�tucional. Pergunta o que se pode fazer? Conclui fazendo dois pedidos/encaminhamentos: 1) produção de vídeo ins�tucional, vinculado à abertura
de todos os portais ins�tucionais da Unir, alertando para os cuidados necessários para evitar o contágio de Covid-19; 2) envio de manifestação ao Governo
do Estado de Rondônia, bancada parlamentar e Ministério da Educação cobrando urgência na vacinação da comunidade acadêmica. Em relação às questões
de saúde mental o Porf. Juliano informa que está preparando informações sobre ações desenvolvidas, a pedido da Ascom para ser publicado. E que no dia
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14 de abril vindouro haverá uma live promovida pela Procea sobre o assunto. Profa Walterlina enfa�za um pedido seu, desde o ano passado, para a criação
de um GT pedagógico que vai no sen�do de discu�r medidas acadêmicas dada a situação mencionada pelo pessoal do GT Também destaca a questão das
ações de inclusão digital, pois tendo como base os estudantes de Núcleo que dirige, trata-se de pessoas em estado de vulnerabilidade, muitos precisando
trabalhar presencialmente para sobreviver. Prof. Mauricio descreve a situação de Guajará-Mirim e a dificuldade de fazer com que servidores, sobretudo
terceirizados, usem máscaras adequadamente e mantenham o distanciamento recomendado. Pede que a UNIR intensifique parcerias com outras
ins�tuições para melhor enfrentar o problema. Lembra também da necessidade de dar assistência aos servidores, inclusive por projetos de extensão. Prof.
Clodoaldo pergunta o que podemos para capacitar pessoas para empregos - que muitas vezes são disponibilizados – mas, não encontram pessoas
preparadas. Prof. Tomás pede a fala para mostrar outros dados sobre a Covid em municípios que possuem campus da UNIR, destacando que somos o estado
brasileiro com a segunda maior taxa de mortalidade, ficando atrás apenas do Amazonas. Concluída as falas, Prof. Juliano passa a palavra para Reitora que,
por sua vez, pede que ele, como presidente do GT, apresente sua leitura perante as demandas. Prof. Juliano destaca a importância do trabalho da Comissão
que irá elaborar o Plano de Biossegurança, a necessidade de discu�r com a Diretoria de Gestão de Pessoas/DGP e a Procea o apoio, respec�vo, a servidores
e a estudantes, conforme discu�do na reunião do dia 31 de março. Contudo, há de se considerar o que já tem sido feito e a pouca quan�dade de servidores.
Afirma que iremos precisar de toda ajuda possível e, também, dependemos do orçamento, que ainda não está definido. Por fim, entende que ambos,
reitora e vice, precisarão definir prioridades conforme capacidade administra�va. Depois dessas considerações dos par�cipantes, a reitora finalizou a
reunião afirmando que as sugestões de encaminhamentos serão discu�das entre os membros do GT de enfrentamento à Covid-19 e levados novamente ao
conhecimento dos par�cipantes da reunião para deliberação final. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta
minutos. Assinam eletronicamente os presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 23:11, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUAN MIGUEL VILLALOBOS SALCEDO, Docente, em 14/04/2021, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS, Diretor(a), em 14/04/2021, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GILMARA YOSHIHARA FRANCO, Diretor(a), em 14/04/2021, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA ESCOBAR, Docente, em 14/04/2021, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO HISSASHI TAKEDA, Diretor(a), em 14/04/2021, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARIEL ADORNO DE SOUSA, Diretor(a), em 14/04/2021, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVAO RAFAEL FERNANDES, Assessor, em 14/04/2021, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA CARVALHO DE SOUZA MELO DIAS, Chefe de Gabinete, em 14/04/2021, às 20:23, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA DE SOUZA, Vice-Diretor(a), em 14/04/2021, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TOMAS DANIEL MENENDEZ RODRIGUEZ, Docente, em 14/04/2021, às 22:50, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELYZANIA TORRES TAVARES, Pró-Reitor(a), em 14/04/2021, às 23:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIAN SUSI DE ASSIS CANIZARES, Docente, em 15/04/2021, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WALTERLINA BARBOZA BRASIL, Diretor(a), em 15/04/2021, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA, Reitora, em 15/04/2021, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0646416 e o código CRC E1870C8D.
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