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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

VICE-REITORIA

RELATÓRIO

Processo nº 23118.000077/2021-09

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 - Atuação do GT de enfrentamento ao coronavírus

 

Atendendo solicitação da Diretoria de Planejamento, Desenvolvimento e Informação/DPDI, apresento relatório de Medidas tomadas ou encaminhadas pelo Grupo de Trabalho/GT
para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da UNIR.

Cabe o registro que o GT foi cons�tuído por meio da Portaria 146/GR-Unir[1] , no dia 12 de março de 2020[2], ou seja, um dia depois da Organização Mundial de Saúde/OMS ter
decretado que o SARS-COV-2 havia a�ngido contaminação mundial, passando para o status de pandemia[3]

 

I - Principais ações empreendidas e medidas adotadas pela UNIR;

1. Realização de reunião dia 16 de março, com a presença do Reitor, quando se divulgou uma relação de ações a serem implementadas), dentre as quais se sugeria a suspensão
preven�va das aulas a par�r do dia 23 de março[4]. Contudo, em função de problemas de água no campus de Porto Velho[5] e o Decreto N° 24.871, de 16 de março de 2020
do Governo do Estado de Rondônia[6], suspendendo “... as a�vidades educacionais em todas as ins�tuições das redes de ensino pública e privada...” (Art. 5º) as aulas da
UNIR foram suspensas a par�r do dia 18 de março[7].

2.  Criação e Estruturação do site h�p://www.coronavirus.unir.br/homepage, no qual se concentram as informações relacionadas ao enfrentamento da Pandemia.

3.  Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica[8] para apoiar ações de combate a COVID-19, com parceria com a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico
e Infraestrutura (SEDI), Fapero, IFRO, Fiocruz, Embrapa e Sesau/RO (processo 999054949.000002/2020-11).

4. Provocação à Prad para promover adi�vo do contrato de limpeza com os campi de Ariquemes e Rolim de Moura, como já havia siso feito com os demais, em função das
demandas especificas decorrentes da pandemia (processo 999054949.000005/2020-55).

5. Par�cipação na elaboração das Portarias sobre a�vidades remotas (Port. 155/GR/2020:
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/PORTARIA_N__155_2020_GR_UNIR__DE_18_DE_MAR_O_DE_2020__trabalho_remoto__234006178.pdf) e
a�vidades essenciais (Port. 162/GR/2020:
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Portaria_162_GR_Unir__Defini__o_de_trabalho_essencial__1453045196.pdf).

6. Aula do Prof. Dr. Juan Miguel Salcedo Villalobos sobre os coronavírus (h�ps://www.youtube.com/watch?v=UV9jRmoYd_Y)

7. Reunião dia 09 de abril com a administração superior e diretorias dos campi núcleos que levou a prorrogação da suspensão das aulas até o dia 17 de maio
(h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28086).

8. Orientação para a Primeira Colação de Grau on line da UNIR
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/RESOLU__O_N__192__DE_23_DE_ABRIL_DE_2020_66142272.pdf; h�ps://www.youtube.com/watch?
v=PjRXSFcFkFU). 
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9. Atuação junto com a Diretoria Administra�va do Campus de Porto Velho par a aquisição de 1.000 máscaras de pano para serem distribuídas aos servidores em a�vidades
presenciais, inclusive para os campi do interior (h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28172)

10.  Reunião dia 14 de maio com a administração superior e diretorias dos campi núcleos que levou a prorrogação da suspensão das aulas até o dia 30 de junho
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Nota_Reitoria_15_05_2020__Suspens_o_das_aulas_at__30_de_junho__522355025.pdf;
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Ata_de_Reuni_o_14_05_2020_342897632.pdf) .

11. Produção de vídeos sobre lavagem das mãos (h�ps://www.youtube.com/watch?v=FXCHTEuqggs) e uso de máscaras (h�ps://www.youtube.com/watch?v=zPgdII2lvew), mais
Car�lha sobre Cuidados (h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Car�lha_de_Cuidados_COVID_19_604235932.pdf) e Plano de Monitoramento
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Proposta_Monitoramento_1455410292.pdf) (Processo 999054966.000009/2020-25; Portaria 232/GR-
UNIR/2020:
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Portaria__GR__232_cons�tui__o_da_Comiss_o_para_estabeelcer_medidas_de_enfrentamento_166756519.pdf).

12. Resumo das a�vidades desenvolvidas no combate à Covid-19 no evento “Momento de integração", realizada da noite do dia 02 de junho, promovido pelo campus de Cacoal
(h�p://www.coronavirus.unir.br/no�cia/exibir/11607).

13. Par�cipação na live do Campus de Rolim de Moura “Bate papo com a Diretora!” (h�p://www.rolimdemoura.unir.br/no�cia/exibir/11628;  h�ps://www.youtube.com/watch?
v=ynj6VoYbkd8), realizada dia 10/06/2020.

14. Relatório das ações de enfrentamento à Covid-19 na UNIR até 15/06/2020 (processo 999055786.000034/2020-90) - h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28248.

15. Par�cipação na live do Campus de Ji-Paraná, realizada dia 16 de junho de 2020 (h�ps://www.youtube.com/watch?v=EolS_MNeoyA).

16. Reunião dia 25 de junho com a administração superior e diretorias dos campi núcleos que levou a prorrogação da suspensão das aulas e manutenção do trabalho remoto até
o dia 31 de agosto (h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Ata_de_Reuni_o_GT_25_06_2020_999974467.pdf; 
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Aulas_suspensas_at__31_de_agosto_de_2020_1231273556.pdf ).

17. Par�cipação na live do Campus de Vilhena dia 25 de junho (h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28265; h�ps://www.youtube.com/watch?v=sUgvZE77EfM),
quando foi apresentado um vídeo resumindo as ações contra o novo coronavírus (h�ps://www.youtube.com/watch?v=999CO6Ryy1c).

18. Par�cipação na live do campus de Ariquemes, realizada dia 14 de julho de 2020
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Live_Ariquemes2_1439042369.jpg).

19. Par�cipação na live do Núcleo de Humanas, realizada dia 21 de julho de 2020 sobre a UNIR e a Pandemia (h�ps://www.youtube.com/watch?v=Wt05qT8O3j0).

20. Profa. Dra. Ana Escobar esclarece sobre o novo coronavírus. Reunião dia 30 de julho de 2020, com o Núcleo de Ciências Humanas (h�ps://www.youtube.com/watch?
v=mpr5Kcu8DZg)

21.  Par�cipação na capacitação promovida pela DIRCA e pela DTI para as aulas remotas, ocorridas entre agosto e setembro com os campi e núcleos
(h�ps://www.unir.br/index.php?pag=no�cias&id=28547).

22. Reunião dia 31 de agosto com a administração superior e diretorias dos campi núcleos que levou a prorrogação da suspensão das aulas presenciais e manutenção do
trabalho remoto até 31 de dezembro de 2020 (h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Ata_de_Reuni_o_31_08_2020__GT__910278759.pdf;
h�p://www.coronavirus.unir.br/pagina/exibir/13178)

23. Reunião com a Biblioteca Central e empresas que vendem ou ofertam assinaturas de livros digitais. Foram feitas também reuniões e treinamentos com núcleos e campi para
o uso dessas ferramentas. O obje�vo é que, com a aquisição dessas ferramentas, favoreça as aulas remotas e diminua a necessidade de alunos e professores precisarem se
deslocarem presencialmente para as bibliotecas para o emprés�mo de livros. De tal ação surgiu o processo 23118.001659/2020-13, que está em processo para a
contratação.

24.  Reunião com a Dired, DTI, Cursos de Jornalismo e Ciências da Computação para a aquisição de material de gravação de aula de modo que também possa apoiar as
a�vidades remotas emergenciais (processo 23118.000421/2020-71). Processo para aquisição em tramitação, tendo havido empenho de alguns itens com o orçamento de
2020.

25. Par�cipação de reuniões com as diretorias administra�va do Campus de Porto Velho, Campi do interior e Núcleos para planejamento e aquisição de EPI e outros insumos
visando retorno presencial (processos 999553661.000026/2019-13, 999054966.000009/2020-25, 999054949.000006/2020-08, 999054949.000016/2020-35,
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999119604.000137/2020-21 ). Os itens previstos são máscaras de pano, máscaras cirúrgicas e N95, álcool em gel, banner e cartazes de orientação, marcadores e fitas para
garan�r distanciamento, lixeiras com pedal, protetores faciais, testes an�-Covid, entre outros. Resultou em processo de licitação e do qual gerou Termo de Homologação do
Pregão Eletrônico Nº 00029/2020 (SRP). Alguns itens empenhados com recursos do orçamento de 2020
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/PE292020_631843499.pdf. A

26. Reunião dia 25 de novembro para deliberar sobre sugestões à administração superior a respeito do retorno do Calendário Acadêmico
(h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Ata_de_Reuni_o_GT_25_11_2020_424598425.pdf) e publicação de Nota acerca de avaliação das Portarias
1030/2020 e 1038/2020 do MEC (h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Nota_GT_sobre_aulas_presenciais_09_12_2020_1343163232.pdf).

27. Publicação semanal desde abril de 2020 de ar�gos dos professores Tomás Daniel Rodriguez e Ana L. Escobar com relatórios e predição de novos casos do Sars-Cov-2 em
Rondônia (h�p://www.coronavirus.unir.br/arquivo).

28. Atualização semanal das ocorrências de Covid-19 na Unir (estudantes e servidores a�vos, incluindo os terceirizados). Processo 999055786.000034/2020-90 e
h�p://www.coronavirus.unir.br/pagina/exibir/12446.

29.  Aquisição material de laboratórios e para alunos de estágio do Núcleo de Saúde/Nusau (processo 999553661.000026/2019-13), tendo como base adesão a um processo
de compra promovido pelo Forplad e Unifesp, com recursos repassados pelo MEC para as IFES sem hospitais e orçamento da UGR em questão.

 

II - Principais impactos nas a�vidades ins�tucionais (ensino, pesquisa, extensão e demais a�vidades administra�vas)

O principal impacto nas a�vidades ins�tucionais (acadêmicas e administra�vas) foi a suspensão do Calendário acadêmico e implantação do trabalho remoto em todos os campi
para que houvesse uma garan�a de distanciamento social e preservação da saúde de estudantes, servidores e seus familiares, sobretudo daqueles em maior vulnerabilidade ao
coronavírus. Paula�namente também foram implantadas a�vidades de ensino remoto, começando pela Pós-Graduação (Resolução 232/2020/Consea) e depois envolvendo a
graduação (Resolução 254/2020/Consea). O Calendário Acadêmico foi retomado (Resolução 287/2002/Consea), também sob orientação do Grupo de Trabalho, mantendo-se
prioritariamente as a�vidades remotas e autorizando as a�vidades presenciais apenas em condições excepcionais que haja garan�a de alguma segurança para os envolvidos.  

 

III - Perspec�vas para os próximos exercícios.

            A orientação do GT (Nota: h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Nota_GT_sobre_aulas_presenciais_09_12_2020_1343163232.pdf; Ata:
h�p://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Ata_de_Reuni_o_GT_25_11_2020_424598425.pdf) é pela manutenção das a�vidades remotas. De tal modo foi
orientado manter as a�vidades administra�vas no formato on line (exceto o que essencialmente precisa ser presencial) pelo menos até o dia 31 de março de 2021. Em relação às
a�vidades acadêmicas, a orientação foi para manter o ensino remoto emergencial até enquanto persis�r o estado de calamidade pública devido ao Sars-Cov-2.

 

Porto velho, 06 de janeiro de 2020.

 

Prof. Dr. José Juliano Cedaro
Presidente do GT

Portaria Nº 569/2020/GR/UNIR, de 03 de dezembro de 2020
 

[1]http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/Portaria__GR__146_2020_Constitui__o_do_GT_1353354395.pdf

[2] Substituída pela Portaria Nº 569/2020/GR/UNIR, de 03 de dezembro de 2020
http://www.coronavirus.unir.br/uploads/81688986/arquivos/PORTARIA_N__569_2020_GR_UNIR__DE_03_DE_DEZEMBRO_DE_2020_843083161.pdf)

[3] https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
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[4] https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28019.

[5] https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28011; https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/03/11/unir-suspende-aulas-em-porto-velho-por-falha-no-abastecimento-de-
agua.ghtml .  

[6] http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/corona-virus-decreto-que-estabelece-situacao-de-emergencia-em-rondonia/

[7] https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28023

[8] https://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=28075;  http://www.coronavirus.unir.br/noticia/exibir/11012

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente de Comissão, em 06/01/2021, às 18:52, 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 0571133 e o código CRC B112AC49.
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