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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

SECRETARIA DA PROCEA

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DE REUNIÃO

Data: 23/06/2020 Local: Web conferência (Google Meet)

Assunto: Medidas por conta da COVID-19.

Horário Início:  16:00 Horário Término:  16:57

No dia 23 de junho do ano de 2020, às dezesseis horas, ocorreu via web conferência, reunião presidida
pelo Vice-Reitor José Juliano Cedaro, contando com a par�cipação da Membro do Grupo de Trabalho da
UNIR para enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19) professora Vivian Susi Canizares, da Pró-
Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s Marcele Pereira, juntamente com Diretora de
Assuntos Estudan�s Elyzânia Torres Tavares, e do Coordenador de Assuntos Estudan�s Rodrigo
Ronkoski. O vice-reitor abriu a reunião cumprimentando todos os par�cipantes e informou que a pauta é
a cerca das medidas por conta do COVID-19, em como elaborar um plano para o retorno das aulas
presenciais, as medidas a serem implantadas, informou também que irá interagir com os diretores dos
campi, para que todos possam pensar juntos e criar cadeias de ações a serem desenvolvidas na
prevenção de todos. Em seguida, passou a fala para a professora Vivian, que reforçou a importância de
traçar estratégias, propostas voltadas para a realidade e necessidades específicas ao �po de trabalho de
cada departamento, fazer todos os ajustes importantes que vierem surgindo, tendo em vista, o cenário
como um todo da pandemia. A pró-reitora Marcele expõe que o desafio agora é criar espaços para
manter os alunos conectados a universidade, para que percebam que mesmo a distância estão sendo
acolhidos pela ins�tuição, que a preocupação do retorno é que muitos alunos desistam, trancam suas
matrículas, considerando que tudo será de incertezas, muitos irão precisar trabalhar, buscar meios de
sobrevivência. A diretora Elyzânia salientou que diante de todo o cenário vivenciado, as a�vidades
desenvolvidas para o atendimento dos alunos com cestas básicas, tem gerado muitos sen�mentos
gra�ficantes neles, fazem sen�rem que a universidade está se importando com eles. Ela frisou que as
inves�das explanadas são necessárias, que é boa a idéia de reeducar e conscien�zar os alunos e recebê-
los com segurança. O coordenador Rodrigo, concorda que esse retorno de acolher os alunos com todas as
ações de prevenção é bem posi�va. O vice-reitor esclareceu, que já vem sendo realizada algumas ações,
como um adi�vo para os serviços de limpeza, instalação de dispensa de sabão, produção de álcool gel
para serem distribuídos, levantamento junto a ASCOM para fazer banner, cartazes, car�lhas de
orientações, informou que a Verônica da DAC-PVH, está providenciando pedal de gel e ampliação da
quan�dade de pias. Dando con�nuidade, explicou que será preciso fazer projetos para recepcionar os
alunos, criar hábitos diários através dos sistemas SEI/SIGAA e aplica�vos para fazer
monitoramento, buscando saber como estão as pessoas, se estão bem ou sen�ndo alguma coisa. Ele
pergunta a pró-reitora se é possível fazer um mapeamento, com levantamento de todos os alunos em
vulnerabilidade por campus e curso, para que seja planejado o orçamento e a totalidade de alunos que
serão atendidos com o kit prevenção. A pró-reitora afirma que é possível fazer a planilha com os dados
solicitados e pondera que seria interessante que a entrega dos kits prevenção se estendessem para todos
os alunos da universidade. O vice-reitor esclarece que a princípio estava trabalhando com as duas
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hipóteses, uma planilha com os alunos em vulnerabilidade e outra abrangendo todos, porém tudo
depende do orçamento. A professora Vivian argumenta, que os recursos des�nados para a aquisição das
máscaras, deve ser exclusivo para esse fim, devido a eficácia garan�da que a máscara que estão sendo
providenciadas possuem e que não se pode abri mão desse detalhe. Fez outra colocação, com relação a
uma proposta específica para educação em saúde, sugere um inves�mento con�nuo nessa área, devido
as pessoas terem muita dificuldade em entender a real necessidade de usar máscara, monitorar a saúde
dos alunos diariamente, fazer estratégias com retorno específico para cada campus. A pró-reitora
informou que, estará apoiando as ações e frisou que se sobrar recursos do PNAES (2ª etapa do
intercultural), poderá des�nar para aquisição de máscaras, somando assim com as medidas prote�vas de
todos. Ela agradeceu e parabenizou o vice-reitor e a professora Vivian pelo empenho nas ações
desenvolvidas. O vice-reitor agradeceu a toda a equipe presente. Às dezesseis horas e cinquenta e sete
minutos, a reunião foi finalizada e eu, Vas�nei Sena de Farias, secretária da PROCEA, lavrei a presente ata
que depois de lida pelos par�cipantes, será disponibilizada para assinaturas.
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