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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 trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às 9h, reuniu-se por meio da Plataforma
Google Meet o Grupo de Trabalho para o Enfretamento 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 Pereira (Reitora da UNIR), Prof. José Juliano Cedaro (Presidente do GT), Alessandra
Carvalho de Souza Melo Dias (Chefe de Gabinete), Rodrigo Ronkoski (representando a Procea), Taiana
Janaína Pereira Meier (representando o assessor de comunicação Estevão Fernandes), mais os seguintes
membros do GT: Ana Lucia Escobar, Antônio Cou�nho Neto, Edson Froes e Vivian S. A. Canizares. Os
demais membros, Dhelio Pereira, Juan Miguel Salcedo e Alexandre Almeida �nham outros compromissos
já agendados. Convidado: Prof. George Queiroga Estrela. A Reitora faz a abertura da reunião e explica a
necessidade desta conversa com o GT para pensar alguns caminhos para serem adotados pela
Administração Superior em função da situação da pandemia e suas perspec�vas dado o cenário atual.
Passa a palavra ao presidente do GT que informa que há três pontos a serem resolvidos. O primeiro é
definir o papel do GT, uma vez que desde a sua cons�tuição tem funcionada como um Comitê Consul�vo
para ajudar nas deliberações da Administração Superior. Registra que no ano passado houve várias ações,
conforme consta no site www.coronavirus.unir.br, inclusive as predições semanais sobre a Covid-19 em
Rondônia feitas pela Profa Ana Escobar e pelo Prof. Tomás Daniel. O segundo é a construção de um plano
de biossegurança e con�ngenciamento, conforme havia sido demandado em um processo específico
(999054966.000009/2020-25). E, por fim, há o pedido dos diretores de núcleos e campi para uma
reunião, visando esclarecimento de dúvidas sobre a situação da Covid-19 em Rondônia. Antes disso, pede
que os professores da área da saúde apresentem um panorama da pandemia no momento. Inicia-se com
a professora Ana Escobar que menciona o fato do RT do Sars-Cov-2, mesmo subdimensionado, ainda está
alto e dado o ritmo de vacinação vai demorar bastante tempo para a situação normalizar. Reforça falas
anteriores de que há a necessidade de que pelo menos 70% da população esteja vacinada para começar
a pensar num retorno paula�no das a�vidades presenciais. Destaca que o afrouxamento das medidas
pelos novos decretos do Governo do Estado deve favorecer a proliferação do vírus. E se atualmente ainda
estamos sofrendo com as consequências das festas de final do ano e do carnaval, deveremos padecer
mais ainda com a falta de uma polí�ca adequada de distanciamento social. Relembra os ataques que
sofreu quando fez as primeiras predições em abril de 2020, bem como as resistências para se adotar a
sugestão que apresentou na Audiência promovida pelo Tribunal de Jus�ça de Rondônia para que o Poder
Público, ao menos, monitorasse os contaminados para diminuir a circulação e que também se fizesse o
rastreamento dos que �veram contato com eles. Por fim, enumera os órgãos ou conselhos para os quais
têm contribuído, como o Ministério Público de Rondônia. Fala também das entrevistas que ela e o
professor Juan Miguel Salcedo têm dado para a mídia geral. A Reitora manifesta solidariedade e
agradecimentos pelas contribuições da professora. Afirma que a Ascom fará uma matéria mostrando
como as predições feitas pelos professores se confirmaram e o papel que a ciência pode ter para ajudar
no enfrentamento da pandemia. Profa Vivian Canizares fala sobre a dificuldade de fazer com que as
pessoas acatem as recomendações que garantem a prevenção das contaminações que, com o tempo,
foram relaxando como se a pandemia �vesse passado, mesmo os números mostrando o contrario.

http://www.coronavirus.unir.br/
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Aponta a necessidade de trabalho específico com a comunidade interna, talvez em ações em conjunto
com a Ascom, buscando a�ngir as especificidades de cada segmento. Prof. Antônio Cou�nho registra os
desafios para contactar membros da comunidade, mesmo usando várias ferramentas. Entrando nos
pontos a serem encaminhados, Prof. Juliano solicita que o GT passe ser categorizado com um comitê
consul�vo ou algo semelhante, ficando algumas ações pontuais a par�r de comissões específicas ou por
inicia�va das unidades, conforme suas incumbências regimentais. Para tanto, pergunta se o pedido feito
para uma Comissão elaborar um plano de biossegurança e de con�ngenciamento é viável. Foram
contatos os seguintes servidores: Tomás Daniel, Vinicius Or�gosa, Adriana Hang, Daniela Pontes, além
dos membros do atual GT Ana Escobar, Vivian Canizares e Juan Salcedo. Depois da discussão de alguns
pontos e dúvidas, é acordado que se espera tal documento oriente as ações a serem adotadas em
a�vidades da ins�tuição, atualizando a Car�lha produzida no ano passado, bem como possa funcionar
como ponto de par�da para aquisições a serem efetuadas. Também é acertado a implementação de
ações já desenvolvidas ou planejadas pela Ascom e pela Procea, das quais, na medida do possível, será
enviado previamente para avaliação do Comitê. Sobre a reunião com as direções, ficou acordado que será
na sexta-feira, 09 de abril, às 9h, sob convocação do Gabinete da Reitoria. Profa Marcele pede também
que o Comitê avalie a Portaria 198/GR, que trata do trabalho remoto e definição das a�vidades
essenciais. Esta Portaria subs�tui a Portaria 603/2020/GR, mas precisa de alguns ajustes, sobretudo em
face do recrudescimento da pandemia no Brasil e, também, porque houve denúncia ao Ministério Público
Federal de que se estaria obrigando servidores a a�vidades presenciais. Embora isso não proceda, pede-
se que se verifique se há necessidade de tornar o texto da Portaria mais restri�vo. Pede que, na medida
do possível, o Comitê faça proposições de ações a serem adotadas. Não havendo mais nada a tratar, a
reunião foi encerrada às 11h. Assinam eletronicamente os presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Presidente da Comissão, em
05/04/2021, às 22:40, 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 RODRIGO RONKOSKI, Administrador, em 06/04/2021, às
11:03, 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 TAIANA JANAINA PEREIRA MAIER, Jornalista, em
06/04/2021, às 11:16, 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 EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO, Pró-Reitor(a), em
06/04/2021, às 11:52, 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 ANTONIO COUTINHO NETO, Diretor(a), em 06/04/2021,
às 12:04, 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
06/04/2021, às 15:58, 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 GEORGE QUEIROGA ESTRELA, Diretor(a), em 06/04/2021,
às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0639835 e
o código CRC 9BEDB8B4.
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