PLANO DE
ATIVIDADES DA UFRJ
DURANTE E APÓS A
PANDEMIA
GT Pós-Pandemia

Fase 1 – Ações Emergenciais
Fase 2 – Continuidade Institucional
Requisitos
Institucionais
e
Epidemiológicos

Fase 3 – Ensino Remoto
Fase 4 – Ensino Híbrido
Fase 5 – Pós-pandemia

A definição das fases
◦ O trânsito entre as fases depende de variáveis epidemiológicas
e institucionais.
◦ Não há qualquer definição cronológica para as fases (meses em
que cada uma vigorará).
◦ Atualmente, o GT-Pospandemia considera que estamos na FASE
3.
◦ Alterações serão amplamente comunicadas.

ATUALIZADO EM 21/10/2020

AÇÕES EMERGENCIAIS NO COMBATE À PANDEMIA - UFRJ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FASE 1

FASE 2

Ações Emergenciais

Continuidade Institucional

Constituição do Gabinete Emergencial de Crise
(GEC)
Plano de Contingência da UFRJ
Continuidade do GT-Coronavírus
Atividades essenciais presenciais e início do
trabalho remoto
Gestão emergencial de contratos de prestadores
de serviço e permissionários
Aquisição de insumos necessários para produção
de álcool em gel e início da produção
Adequação da estrutura física das unidades
hospitalares
Testagem dos profissionais de saúde e de
membros da comunidade universitária
Transporte especial para servidores das áreas
essenciais
Entrega de refeições no alojamento, hospitais,
alojamento para profissionais de saúde e para
estudantes em vulnerabilidade na Vila Residencial
Auxílios emergenciais na assistência estudantil
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•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•

Continuidade das atividades essenciais presenciais e do trabalho
remoto
Colação de grau remota
Retomada dos Conselhos da UFRJ na forma remota
Realização de bancas de defesa remotas
Estudos sobre infraestrutura tecnológica para ensino remoto
emergencial e trabalho remoto
Estudo sobre acesso de estudantes e servidores à internet e sobre a
necessidade de aquisição de equipamentos
Treinamento de estudantes, professores e técnicos para uso de
tecnologias para ensino, pesquisa, extensão e/ou trabalho remoto.
Identificação das atividades práticas essenciais em ensino, pesquisa
e extensão
Auxílios emergenciais na assistência estudantil
Testagem dos profissionais de saúde e comunidade universitária
Produção de álcool em gel para os hospitais e unidades
Apoio à saúde mental
Entrega de refeições para servidores, estudantes no alojamento e em
vulnerabilidade
Licitações para insumos e EPIs
Transporte especial para servidores das áreas essenciais
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AÇÕES PARA O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS - UFRJ
Previsão

PRINCIPAIS MEDIDAS

REQUISITOS
INSTITUCIONAIS PARA
ATIVIDADES REMOTAS
E/OU PRESENCIAIS

REQUISITOS
EPIDEMIOLÓGICOS
PARA ATIVIDADES
PRESENCIAIS
NÃO-ESSENCIAIS

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Ensino Remoto

Ensino Híbrido

Pós-pandemia

• Ensino remoto na graduação e na
pós-graduação
• Educação básica
• Medidas de biossegurança
• Atividades presenciais essenciais em
disciplinas e pesquisas
• Adequação da infraestrutura de
ensino e trabalho
• Trabalho remoto em áreas não
essenciais
• Transporte ampliado
• Apoio à saúde mental

•

• Definições dos conselhos superiores
• Garantia de insumos para
higienização, e Epis e readequação
dos serviços de limpeza
• Existência de Postos de Triagem,
testagem e rastreabilidade
• Garantia de serviços essenciais de
alimentação e transporte.
• Acesso às plataformas de ensino

• Definições dos conselhos superiores
• Garantia de insumos para higienização, de
Epis e readequação dos serviços de
limpeza
• Postos de triagem, rastreamento e
testagem
• Ampliação de serviços de alimentação e
transporte.
• Acesso às plataformas de ensino

•
•
•
•
•
•
•

Avaliação de sintomas da comunidade
universitária em atividades presenciais
com testagem e rastreabilidade
Medidas de biossegurança
Ampliação do funcionamento presencial
dos laboratórios
Início gradual de aulas presenciais na
graduação e na pós-graduação com
rodízio e ensino híbrido
Retomada do trabalho presencial para
servidores fora dos grupos de risco
Reuniões de trabalho de forma remota
Transporte ampliado
Apoio à saúde mental

• Covidímetro < 1,0
• Outros dados epidemiológicos
GT
Coronavírus

•

•
•
•
•
•

Medidas de avaliação de
sintomas da comunidade
universitária com testagem
e rastreabilidade
Medidas de biossegurança
Campanhas de prevenção
Trabalho presencial
Aulas presenciais
Apoio à saúde mental

• Garantia de insumos para
higienização
• Postos de triagem,
rastreamento e testagem
• Campanhas de
conscientização

Existência e disponibilidade de
vacina ou medicação contra a
Covid-19
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