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RELATÓRIO DE GESTÃO 2021
ATUAÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO
CORONAVIRUS, NO ÂMBITO DA UNIR
Atendendo à solicitação da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação/DPDI,
apresento relatório de Medidas tomadas ou encaminhadas pelo Comitê Científico para Enfrentamento
do novo Coronavírus, no âmbito da UNIR (anteriormente denominado Grupo de Trabalho/GT)
Cabe o registro que o GT foi constituído por meio da Portaria 146/GR/UNIR, no dia 12 de
março de 2020, ou seja, um dia depois da Organização Mundial de Saúde/OMS ter decretado que o
SARS-COV-2 havia atingido contaminação mundial, passando para o status de pandemia 1
No decorrer do ano de 2021 o Grupo de Trabalho foi alterado para Comitê Científico, cujas
portarias de nomeação, em ordem cronológica, segue abaixo:
1) PORTARIA Nº 217/2021/GR/UNIR, DE 06 DE ABRIL DE 2021.
https://coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Portaria_n__217_2021_GR_UNIR_Comit__Consultivo_para_o_en
frentamento_do_novo_coronav_rus_na_UNIR_808534951_1563218151.pdf
2) PORTARIA Nº 370/2021/GR/UNIR, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Port_N__370_2021_GR_UNIR__Boletim_47_de_15_de_Junh
o_de_2021__42467791.pdf
3) PORTARIA Nº 380/2021/GR/UNIR, DE 16 DE JUNHO DE 2021.
http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Port_N__380_2021_GR_UNIR__Boletim_48_de_17_de_junh
o_de_2021__2099792166.pdf
4) PORTARIA Nº 753/2021/GR/UNIR, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
https://coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Portaria_753_2021_GR_UNIR_Boletim_100_de_21_de_Dezembro
_de_2021_740428242_487195229.pdf
https://servidor.unir.br/uploads/boletim/Boletim_100_de_21_de_Dezembro_de_2021_740428242.pdf

I - Resumo das ações de enfretamento adotadas pela UNIR, bem os impactos nas principais atividades

institucionais.
A atuação do Comitê Cientifico se estendeu para além da UNIR, tal como já havia feito em 2020. Os
membros participaram de audiências públicas, inúmeras entrevistas para os veículos locais de jornalismo
e trabalhos como a predição semanal da pandemia da Covid-19 em Rondônia, elaborada pelos
professores Tomás D. Menendez e Ana L. Escobar, que vem sendo uma referência para órgãos como o
Ministério Público Estadual (https://arquivos.mpro.mp.br/diario/2021/DiarioMPRO-16-04-2021NR070.pdf). Também foi desenvolvido um projeto de extensão para atendimentos de vítimas da
pandemia “Saúde mental em tempos de pandemia: atendimento psicológico depois do novo
Coronavírus”, executado entre junho e dezembro deste ano, além de publicações cientificas como o
trabalho “Letalidade e características dos óbitos por COVID-19 em Rondônia: estudo observacional”
(https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/19996).
Abaixo segue o link de duas audiências públicas e imagens de entrevistas.
1) Audiência pública o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, realizado dia 19/03/2021, sobre as
medidas de prevenção da Covid-19 no auge da segunda onda.
https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/15558
https://www.youtube.com/watch?v=6mWhrACzAg4
2) Audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, realizada no dia 11/11/2021, sobre
o passaporte sanitário
https://www.al.ro.leg.br/institucional/noticias/deputado-jair-montes-preside-audiencia-publica-paradebater-passaporte-sanitario-em-rondonia
https://www.youtube.com/watch?v=utmvP2ixw3g
3) Imagens de entrevistas e eventos
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https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus.
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Internamente o Comitê continuou a assessorar a Administração Superior em relação às medidas
necessárias para o enfretamento da pandemia, incluindo a decisão manter as atividades administrativas
e acadêmicas, em sua maioria, de forma remota (https://coronavirus.unir.br/pagina/exibir/14921), pois
houve um pico de casos e mortes piores do que em 2020, sobretudo no primeiro semestre. Foram
realizadas várias reuniões (https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/15800), houve orientação sobre o
apoio a servidores vitimados (diretamente ou seus familiares), inclusive foi construído junto com a
Ascom um Memorial em homenagem às vidas que perdemos para a Covid-19
(https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29360). Em sete de abril, que é o dia mundial da
saúde, foi realizada um matéria relembrando as ações em função dessa doença
(https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/15845).
Houve
também
envio
de
documentos
(https://coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Oficio_n__41_2021_SGR_REI_UNIR__Of_ci
o_Semusa_183284831.pdf) e reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) sobre a questão
vacinação, tanto no sentido de garantir a vacinação de nossos servidores, quanto da UNIR colaborar com
esse processo https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=29154

A partir de junho começou a ser construído o Plano de Biossegurança, que envolveu servidores de vários
campi (Portaria n°368/2021/GR/UNIR de 14 de junho de 2021), havendo uma Comissão especifica
sobre a presidência da Profa. Vivian S. A. Canizares. Antes da conclusão deste plano foi realizado uma
live (https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/18484) para poder explicá-lo à comunidade e ouvir
duvidas e críticas. O documento também ficou à disposição para manifestação dos gestores via Google
Drive. Encerrado esse processo houve revisão do texto por parte de docentes do Departamento
Acadêmico de Línguas Vernáculas e mais uma diagramação realizada por servidores da Ascom.
O
Plano
de
Biossegurança
foi
publicado
dia
10
de
novembro
(https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/19583) e atualmente orienta as deliberações dos gestores da
Universidade com vistas ao retorno presencial, dentre os quais destaca-se a Portaria 780/GR/UNIR, de
28 de dezembro de 2021 (https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/20213). O grande diferencial desse
Plano é a Calculadora (https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/19612) que estabelece as fases de
restrições ou flexibilidade, conforme dados epidemiológicos, e tendo como linha de base a situação da
pandemia em Rondônia do final da primeira onda (entre outubro e novembro de 2020) e mais
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informações da vacinação iniciada em janeiro de 2021. Com isso temos a Fase 1, que determina
atividades remotas, exceto funções essenciais; Fase 2, que autoriza no máximo 20% de presencialidade;
Fase 3, que flexibiliza de 40 a 50% de atividades presenciais; e Fase 4, que autoriza, seguindo cuidados,
100% práticas administrativas e acadêmicas no formato presencial.
Destaca-se que os dados da Calculadora são atualizados e publicados toda semana no site
https://coronavirus.unir.br/homepage, conforme números de casos de Covid-19 em Rondônia, taxa de
internação, óbitos e porcentagem de pessoas vacinadas. Também continuam a ser publicados
semanalmente
as
predições
do
comportamento
da
pandemia
em
Rondônia
(https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/20244) e as informações sobre as ocorrências de Covid-19 na
UNIR
(https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/20263), inclusive cumprindo determinação do
parágrafo único da Instrução Normativa nº 90 do Ministério da Economia, de 28 de setembro de 2021.
Foi realizada uma consulta pública junto à comunidade da UNIR acerca da COVID-19 e taxa de
vacinação, entre os meses de julho e agosto, cujo resultado está no link a seguir:
https://coronavirus.unir.br/noticia/exibir/18482
Por fim, destaca-se o apoio para as aquisições de insumos para o enfrentamento do Coronavírus, como
Equipamentos de Proteção Individual/EPI e serviços que contemplem esta nova realidade que
atravessamos.

II - Principais desafios, ações e perspectivas para os próximos exercícios.
O grande desafio é se preparar para a volta das atividades presenciais, que devem começar pela parte
administrativa, de forma paulatina, ainda em janeiro de 2022 e, em seguida, com o retorno das aulas
presencias, que deve ser deliberado pelo CONSEA. Deve-se preparar tanto nos aspectos das aquisições
de produtos e serviços que garantam a proteção necessária, mas também em relação às mudanças de
atitudes que promovam os cuidados que evitem a proliferação do Sars-Cov-2.
Entre as ações será feito um novo levantamento sobre a taxa de vacinação entre membros da comunidade
da UNIR, continuarão a serem feitas as publicações sobre as ocorrências de Covid-19 na UNIR, as
predições do comportamento da pandemia em Rondônia e as atualizações da Calculadora.
III- Outras informações relevantes.
Sugere-se que se continue as acompanhar as ações do Comitê e demais informações sobre a Covid-19
no site https://coronavirus.unir.br/homepage .

Porto velho, 07 de janeiro de 2022.

Prof. Dr. José Juliano Cedaro
Vice-Reitor e Presidente do Comitê

