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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

  

DECISÃO

  

Processo nº 23108.026083/2020-16

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

  

                                                                                                                               DECISÃO CONSUNI/UFR

 

Considerando o que consta no OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC de 10 de
março de 2020, que orienta as IFES quanto às recomendações para o enfrentamento da COVID-19;

Considerando que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia de
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Considerando que recomendações para prevenir a transmissão de COVID-19 são fundamentais, tendo em
vista que as Universidades envolvem ambientes fechados, com grande circulação de pessoas e com
realização frequente de atividades coletivas;

Considerando que o risco de transmissão pode ser diminuído no ambiente acadêmico, desde que os membros
da comunidade acadêmica adotem algumas medidas comportamentais;

Considerando as recomendações do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 da Universidade Federal de
Rondonópolis, com base nos dados estatísticos e na ciência;

O Conselho Universitário, em reunião ordinária ocorrida em 04 de maio de 2020 deliberou pela:

1) Suspensão das atividades de ensino e extensão até 30 de maio, sendo feito reavaliação periódica pelo
comitê de enfrentamento e pelo Conselho Universitário, a depender da taxa de transmissão no país, no estado
de Mato Grosso e município.

2) Instituir protocolos de segurança a serem adotados pelas equipes terceirizadas, servidores e acadêmicos,
para implantação no retorno às aulas presenciais, sendo entre delas:

- Afixar/Divulgar material com as orientações, em locais visíveis;

- Disponibilizar pias para lavagem de mãos, com sabão líquido, papel toalha e lixeira disponíveis;

- Fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70%;

- Disponibilizar a cada servidor borrifador com álcool líquido, 70% para uso em sala de aula e laboratório;

- Fazer a atomização de sanitizantes nos ambientes;

- Manter o distanciamento das cadeiras por 1m, com demarcação, sendo remanejadas as turmas conforme o
número de alunos.
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- Pessoas da comunidade acadêmica que tenham chegado de viagem oriundas de áreas de risco devem
comunicar seu retorno e, no caso de assintomáticas, devem ficar em “quarentena” domiciliar por sete dias.
Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 dias; e caso tenha ocorrido contato com caso
confirmado, mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela deve permanecer em casa por 14 dias.

- Realização de exame na UFR dos servidores e acadêmicos, quando detectado sintomas conforme
preestabelecidos.

- Utilização da biblioteca apenas para os serviços de empréstimo e devolução;

- Utilização de máscara por toda a comunidade

- Cancelamento de todas as atividades presenciais em grupos, eventos, assembleias, atividades esportivas,
feiras.

- Suspensão dos deslocamentos de estudantes e servidores em viagens de estudo.

Documento assinado eletronicamente por ANALY CASTILHO POLIZEL DE SOUZA, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 11:40, 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 ARISTIDES JOSE DA SILVA JUNIOR, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 11:45, 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 RONEI COELHO DE LIMA, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 11:51, 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 CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, 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 EDNA MARIA BONFIM DA SILVA, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, 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 SALOMAO LIMA GUIMARAES, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 11:54, 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 CECILIA FUKIKO KAMEI KIMURA, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 11:59, 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 MARCIA COSSETIN, Docente da Universidade Federal de
Mato Grosso, em 05/05/2020, às 12:19, 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 HEINSTEN FREDERICH LEAL DOS SANTOS, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 12:24, 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 DOMINGOS SAVIO BARBOSA, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 05/05/2020, às 13:43, 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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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2523519 e
o código CRC 48CA5850.
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