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APRESENTAÇÃO

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto de 

Covid-19 como uma pandemia. Nesse cenário, práticas ao redor do mundo inteiro precisa-

ram ser repensadas e reinventadas. A Universidade Federal de Santa Maria manifestou-se 

sobre a situação em 13 de março, através da Nota da UFSM sobre Coronavírus (Covid-19).  

Em 16 de março, a Instituição  suspendeu atividades acadêmicas e administrativas presen-

ciais.  Na mesma data, publicou uma portaria instituindo o Gabinete UFSM de Gestão de 

Crise da Covid-19, alinhado com o Gabinete de Crise do Estado do Rio Grande do Sul e com 

o Conselho Estratégico de Gestão de Crise do Município de Santa Maria. 

No entanto, mesmo diante dessa situação, a UFSM segue ativa na execução de ações, mobi-

lização, liderança e articulação entre entidades e pessoas frente ao contexto de pandemia. 

Seus servidores e estudantes estão empenhados, atuando remotamente em funções diri-

gidas para o interesse público em cada uma das suas especificidades. Junto a isso, a UFSM 

criou a Comissão de Biossegurança para questões acadêmicas, que avalia constantemente 

a possibilidade de retorno de quaisquer ações de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A partir daí, ao longo do ano de 2020, diversas ações foram e seguem sendo desenvol-

vidas nos campi da Instituição: Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen 

e Palmeira das Missões. O detalhamento de todas as ações pode ser encontrado no site 

www.ufsm.br/coronavirus. Neste relatório, apresentamos brevemente algumas das ini-

ciativas desenvolvidas.

1 1

2

Fotos: Rafael Happke1 e Patrícia Chaves Brites2

https://www.ufsm.br/2020/03/13/nota-da-ufsm-sobre-coronavirus-covid-19/
https://www.ufsm.br/2020/03/16/ufsm-suspende-atividades-academicas-e-administrativas-presenciais-a-partir-do-dia-16-de-marco/
https://www.ufsm.br/2020/03/16/ufsm-suspende-atividades-academicas-e-administrativas-presenciais-a-partir-do-dia-16-de-marco/
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PARCERIAS, APOIOS  
E REPRESENTATIVIDADE

A UFSM atua em parceria com Governo Federal, Estadual e municipais, de maneira direta 

ou indireta, por meio da participação de profissionais e pesquisadores de distintas áreas 

de conhecimento. Também possui representatividade e age em diferentes órgãos que 

contribuem para a elaboração de políticas municipais, participando de comissões ou 

comitês criados especificamente para analisar e propor soluções voltadas para a reali-

dade dos municípios.

GABINETE DE CRISE DO RIO GRANDE DO SUL

A UFSM integra o Gabinete que envolve diversos setores da sociedade gaúcha para dis-

cutir temas de impacto na economia, na saúde, no sistema prisional, na comunicação e em 

serviços em todo o estado. Conta com apoio técnico de especialistas e de entidades da 

sociedade e do governo para a construção conjunta de ações. 

CONSELHO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE CRISE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Integrado por representantes de 18 organizações públicas e privadas da cidade de Santa 

Maria, entre elas a UFSM, esse Conselho atua de forma a exercer ações em campo no com-

bate ao coronavírus e na emissão de recomendações e deliberações sobre políticas de con-

tenção e de controle de riscos, buscando a prevenção e a minimização dos impactos. 

Registro fotográfico de janeiro de 2020, quando a UFSM iniciava a discussão 
sobre protocolos de segurança frente à chegada do Coronavírus no país.
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INTEGRAÇÃO COM FÓRUM DE EDUCAÇÃO

O Fórum é composto por representantes de todas as Instituições de Ensino Superior de 

Santa Maria e tem o objetivo de definir as medidas de enfrentamento tomadas por elas 

frente ao coronavírus. Durante a pandemia, o Fórum se reuniu algumas vezes para delibe-

rar sobre o andamento das atividades na educação superior da cidade. 

UNIVERSIDADES FEDERAIS EM AÇÃO CONTRA A PANDEMIA DA COVID-19

Junto à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), a UFSM dialoga com diferentes instituições e debate ações desenvolvidas no 

combate à pandemia da Covid-19. 

UFSM EM REDE COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

Através de uma parceria com a Secretaria de Educação de Santa Maria e com a Secretaria 

de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto “UFSM em rede com a 

Educação Básica” prevê produção e veiculação de programas de rádio e de televisão para 

complementar o ensino na rede pública, tendo como público principal os alunos que não 

têm acesso à internet. As transmissões acontecerão através da Rádio Universidade, TV 

Câmara de Santa Maria e rádios comunitárias.

PESQUISA EPICOVID-19

Em parceria com a Universidade Fede-

ral de Pelotas (UFPel), a UFSM atua 

na realização da pesquisa epidemioló-

gica que estima o percentual da popu-

lação gaúcha infectada pela Covid-19 e 

o ritmo de avanço da pandemia no Rio 

Grande do Sul. Os resultados servem de 

base para o projeto de enfrentamento 

da Covid-19, elaborado pelo Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul. 
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UFSM EM DIÁLOGO COM REDES E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Diversas ações formativas são realizadas de forma continuada junto à Rede Municipal de 

Santa Maria, ao Fórum Regional de Educação Infantil da Região Central e ao Fórum Gaú-

cho de Educação Infantil, visando à qualificação dos professores de Educação Infantil. A 

UFSM também é uma das proponentes do evento “Percorrendo o Brasil: desafios e poten-

cialidades nos itinerários da educação das infâncias nas IFES”, que envolve todas as Uni-

dades Federais de Educação Infantil e as Escolas de Aplicação com Educação Infantil liga-

das ao Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições 

Federais de Ensino Superior.
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TESTES PARA COVID-19

A Universidade atua na realização de 

testes e diagnósticos do coronavírus, co-

locando sua estrutura, servidores, téc-

nicos, docentes, estudantes e laborató-

rios à disposição do Governo do Estado. 

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA 

A UFSM atuou, juntamente com Governo Municipal, Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM-EBSERH), Ministério Público Federal e demais lideranças locais, na liberação do 

Hospital Regional para atendimento durante o período da Crise do Coronavírus. Atual-

mente, o Hospital Regional possui 15 leitos de UTI e 40 leitos clínicos exclusivos de atendi-

mento a pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-EBSERH)

O HUSM-EBSERH foi incluído como hospital referência no Plano de Contingência do Rio 

Grande do Sul. O Hospital Universitário da UFSM disponibiliza 10 leitos de UTI, 10 inter-

mediários, 5 para gestantes e 10 leitos pediátricos.

A Instituição também trabalhou, juntamente com o Ministério Público Federal e a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), para o aumento da capacidade de atendi-

mento do hospital. Quando forem finalizadas as obras da Central de UTIs, que estão em 

andamento, o HUSM, terá capacidade para 50 novos leitos.
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UFSM ONLINE

Desde 16 de março, com a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas pre-

senciais em todos os campi da Universidade Federal de Santa Maria, a Instituição passou a 

organizar seus trabalhos de forma remota. 

Foram mantidas presenciais apenas as funções consideradas essenciais, tais como serviços 

de saúde, segurança e alimentação, bem como atividades administrativas imprescindíveis.

REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES ESPECIAIS

Como forma de dar continuidade às atividades acadêmicas, a UFSM adotou o Regime de 

Exercícios Domiciliares Especiais (REDE), de acordo com resolução aprovada pelo Conse-

lho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 10 de agosto de 2020, em concordância com orien-

tações do Ministério da Educação (MEC).

O funcionamento do REDE é avaliado constan-

temente. Questionários com docentes e estu-

dantes são aplicados para averiguar o Regime 

e verificar a adesão. 

Além disso, foram disponibilizados materiais 

de orientação sobre a utilização de tecnologias 

digitais durante a vigência do ensino remoto. 

A Instituição lançou, também, a plataforma 

“UFSM em REDE”,  para facilitar o ensino tanto 

para o professor como para o aluno, enquanto 

não houver o retorno das atividades presen-

ciais nos campi. 
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LIVES E WEBCONFERÊNCIAS

Esses recursos foram utilizados de forma intensa 

na UFSM, tanto para anúncios e comunicados 

oficiais, tira-dúvidas ou compartilhamento de 

conteúdo. Docentes, técnico-administrativos 

em educação e estudantes usaram dessa forma 

de comunicação para diversos fins, como reali-

zação de eventos acadêmicos, divulgação cien-

tífica, seminários, cursos de formação, palestras, 

dicas de atividades físicas, alimentação, cuida-

dos com a saúde mental, entretenimento, aten-

ção às crianças, entre outros. 

Uma das ações desenvolvidas é o “Extensão 

UFSM: contigo em casa”, uma série de lives com 

conteúdo variado. No projeto, até o dia 23 de 

agosto, foram 88 transmissões ao vivo, ao longo 

de 22 semanas de programação contínua , com 

a realização de uma média de 4 lives semanais. 

Nesse período, a iniciativa contou com a presença 

de 72 convidados diferentes, que compartilharam 

conhecimentos conforme programação estrutu-

rada nas seguintes temáticas: 1) Saúde e Ativida-

des Físicas; 2) Meditação; 3) Atividades voltadas 

ao público infantil/pais; e 4) Arte e Cultura. Essas 

interações com diferentes públicos totalizaram, 

aproximadamente, 46.000 visualizações.

Foram realizadas, também, cinco edições do 

“Dose de Ciência”, um evento de divulgação cien-

tífica, com as seguintes temáticas: “Mitos e Verda-

des sobre a Covid-19”; “Violência Doméstica Contra a Mulher”; “Papel das Artes na Retomada 

Econômica Pós-Pandemia”; “Geoparques”; “Como é ser um Astrônomo no Brasil”.

Foi criado o “UFSM Responde”, uma série de lives tira-dúvidas sobre o funcionamento da Ins-

tituição durante a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais. Em Pal-

meiras da Missões, a ação foi adaptada e foi produzido o “UFSM-PM Responde”, para solucio-

nar dúvidas específicas da comunidade acadêmica do município.
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No campus de Cachoeira do Sul, foi realizado o “Bate-papo sobre Covid-19”, uma série de 

transmissões semanais para abordar diferentes assuntos, como: ensino durante a pandemia; 

mudanças ambientais; mulheres em distanciamento social; informação e combate às fake 

news; atuação da universidade durante a pandemia; agricultura familiar; saúde mental; crian-

ças em isolamento social; importância da testagem; saúde, sociedade e ambiente, entre outros.

ENCONTROS VIRTUAIS COM CRIANÇAS  

E FAMÍLIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA UFSM

A Unidade de Educação Infantil da UFSM rea-

liza diferentes propostas online com as crianças 

atendidas. Além de encontros virtuais realizados 

com crianças e famílias, a Unidade organizou, 

no mês de abril, a comemoração de seu aniversário de 31 anos, com um show musical virtual.  

No mês de julho, também online, aconteceu a Noite do Pijama. 
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PROGRAMAÇÃO CULTURAL ONLINE

Uma intensa programação cultu-

ral online foi desenvolvida, disponibili-

zando uma série de conteúdos voltados 

à música de concerto, visitas virtuais de 

museus e galerias de arte e e-books gra-

tuitos. Também foi criado um trabalho 

de curadoria, com indicações de perfor-

mances especiais. Ainda, festivais, expo-

sições e eventos acontecem de forma 

virtual, como o 3º Assimetria – Festival 

Universitário de Cinema e Audiovisual, 

o 7º Festival de Arte, Ciência e Tecnolo-

gia, o 15º Simpósio de Arte Contempo-

rânea, a Festa Literária de Santa Maria, 

o  35º Festival Internacional de Inverno,  

a participação na Feira do Livro de Santa 

Maria, as atividades do mês da Consciên-

cia Negra, entre outros. 

Entre as ações, foi criado o “Projeto2020”, 

visando à exposição e publicação online 

de imagens (ideais, projetos, cenas), cons-

truídas com intenções artísticas, durante 

o período de isolamento social. A ini-

ciativa tem abrangência internacional e 

conta com a participação de 17 países. 

Outro projeto desenvolvido é o “Arte/

Ciência”, uma chamada pública com a 

finalidade de produzir interação e troca 

com a comunidade, a partir da indicação 

de conteúdos científicos divulgados na 

mídia e da produção de exposições online 

de imagens interpretativas. Já o “Mos-

tra Online do CAL” consiste na circulação e divulgação de trabalhos artísticos produzidos 

pelos professores-pesquisadores-artistas do Centro de Artes e Letras da UFSM, também 

por meio de exposições online. 
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Além desses, foi idealizado o “Projeto CC Palco Online”, para promover espetáculos artís-

ticos e dar oportunidade aos profissionais de dança, música e artes cênicas, durante o 

período de distanciamento social. Os espetáculos foram realizados no palco do Centro de 

Convenções da UFSM e transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube da TV Campus UFSM, 

além de serem gravados e disponibilizados nas redes sociais e reprisados na TV Câmara e 

canal 15 da NET Santa Maria, através de uma parceria da UFSM com essas entidades. Essa 

ação também faz parte das celebrações de 60 anos da Instituição.

Foi desenvolvido, também, um Edital destinado a artistas locais, em parceria com a Asso-

ciação de Artistas Plásticos de Santa Maria, e uma Chamada Interna para alunos de Artes 

Visuais, para disponibilização de obras de artes visuais no espaço “Galeria Online”, no site 

do Centro de Convenções. 

A Orquestra Sinfônica de Santa Maria (OSSM) disponibilizou, através do YouTube, 44 

vídeos de performances gravadas pelos membros da Orquestra, além de 2 vídeos come-

morativos com seus pais, em homenagem ao dia das mães e dos pais. Foi desenvolvida uma 

“Plataforma Online de Ensino de Música”, em parceria com a Associação Cultural OSSM, 

disponível ao público interessado em aulas de música. Já o projeto “Festival Online ‘Vem 

Cantar com a OSSM’” abriu a possibilidade de que jovens cantores pudessem se apre-

sentar com a Orquestra. A série “Café com Maestro”, com curadoria do maestro Cláudio 

Ribeiro, propõe bate-papo e entrevistas, e foi publicada no Facebook da OSSM.
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O Planetário da UFSM realizou a exposição virtual “Olhares Celestes” e criou o projeto 

“Planetário Recomenda”, com sugestões de livros, filmes, séries, documentários, revistas, 

canais do YouTube e sites, com postagens no Facebook e Instagram. A ação “Planetário 

Responde” foi desenvolvida para responder a perguntas sobre astronomia recebidas pelos 

stories do Instagram. Foi criado o “Quiz do Planetário”, jogo de perguntas interativo, para o 

público interessado responder. Além disso, o Planetário disponibiliza um Calendário Men-

sal dos Eventos Astronômicos, divulgado no início de cada mês, nas redes sociais. Foram 

apresentadas três lives sobre temas variados e uma live especial no projeto Dose de Ciên-

cia. Três filmes digitais desenvolvidos pela empresa Evans & Sutherland foram disponibi-

lizados no site para assistir online. Outra ação é o “Planetário UFSM – Em Casa”, agenda-

mento para escolas de sessões virtuais, via Google Meet, diariamente. A ação já teve mais 

de 3,5 mil visitantes.

O Museu Gama d’Eça realizou uma live comemorativa de aniversário do Museu, apresen-

tando online parte de sua coleção ao público. 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM TEMPO DE PANDEMIA

O projeto de Educação Patrimonial atua em parceria com secretarias de educação dos 

municípios do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região dos 

Campos de Cima da Serra (Condesus), Quarta Colônia, que estão vinculadas ao Geopar-

que Aspirante Quarta Colônia. A ação visa colaborar com as secretarias de educação e/ou 

escolas municipais e/ou estaduais, objetivando a preservação da memória do presente e 

do passado, enquanto prática norteadora da aprendizagem nos diversos níveis do ensino 

e sua interação com a comunidade. Os materiais desenvolvidos podem ser acessados no 

canal do YouTube da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. 

SERVIÇOS E DICAS DE TRABALHO E SAÚDE MENTAL NO ISOLAMENTO SOCIAL

Foi criada uma página no sítio institucional disponibilizando diversos serviços e dicas. 

Nessa página são encontrados materiais com indicações de estudo e aula, informações 

culturais, serviços e cuidados com saúde mental, atendimento psicológico e psiquiátrico, 

informações para estudantes e servidores.

https://www.youtube.com/channel/UCZo0Npm8Cw0mvIq8CtZnMzw/featured
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FORMATURAS VIRTUAIS 

Devido à suspensão das atividades 

acadêmicas e administrativas presen-

ciais, as formaturas passaram a aconte-

cer de forma virtual, através de video-

conferências. Até dezembro de 2020, 

já foram realizadas diversas colações 

de grau nesse formato, tanto no cam-

pus Santa Maria, quando nos campi 

fora de sede. 
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UFSM 60 ANOS

Em dezembro de 2020, a Universi-

dade Federal de Santa Maria com-

pleta 60 anos. Em função da pandemia 

de Covid-19, as comemorações preci-

saram ser alteradas para celebrações 

virtuais. Diversas atividades estão 

acontecendo ao longo do ano, como 

seminários, webinars, exposições cul-

turais e eventos online em geral. 
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ENFRENTAMENTO  
AO CORONAVÍRUS

Frente à crise gerada pela pandemia de coronavírus, setores do ensino, pesquisa e exten-

são se articularam e se mobilizaram na realização de ações. Foram desenvolvidas inicia-

tivas educativas, informativas, solidárias ou práticas, através da criação de soluções que 

possam auxiliar ao enfrentamento da pandemia.

CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 

Foram criadas campanhas educativas sobre temas diversos, como: dicas de preven-

ção e combate ao vírus; orientação para lavagem de mãos e uso de máscara; tutorial de 

como fazer máscaras de proteção, usá-las e manuseá-las; cuidados em atividades rotinei-

ras, como abastecer no posto de gasolina, utilizar caixas eletrônicos, cartões de crédito e 

dinheiro, receber encomendas dos correios, transportadoras e delivery;  orientações para 

profissionais da área da saúde; dicas de estímulo à economia local, além de tira-dúvidas 

sobre assuntos correlatos.
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CAMPANHAS SOLIDÁRIAS

Todos os campi da Instituição empenharam-se na realização de diversos tipos de campanhas 

solidárias. Foram desenvolvidas ações para arrecadar recursos financeiros, alimentos, mate-

riais de higiene e limpeza, além de eletrônicos que permitam acesso a aulas remotas. Tam-

bém foram arrecadadas máscaras de proteção e roupas. A campanha do agasalho da UFSM, 

arrecadou mais de 4 mil peças na edição de 2020. Os materiais foram destinados às popula-

ções carentes dos municípios da região. Na campanha de arrecadação de alimentos, em par-

ceria com o Banco de Alimentos e Beltrame Supermercados, foram mais de 1,5 toneladas 

de alimentos arrecadados e 240 máscaras de tecido trocadas em um dia. Todos os campi se 

engajaram na coleta de equipamentos de informática, os quais, depois de revisados, foram 

entregues às secretarias municipais de educação. Na campanha da Páscoa Solidária, mais de 

90 quilos de chocolates e doces foram arrecadados e distribuídos para 300 crianças.

DISQUE COVID UFSM

O “Disque Covid UFSM” é 

uma central de atendimento 

voltada à comunidade. Está 

disponível para sanar dúvi-

das sobre os procedimentos 

a serem adotados individual-

mente ou em relação a pes-

soas próximas em caso de 

qualquer suspeita. Mais de 

11 mil atendimentos já foram 

realizados ao longo de 2020. Fo
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LAUDUZ

Primeiro serviço de telemedicina sem fins 

lucrativos do Brasil, trata-se de um ser-

viço gratuito de consultas médicas por 

vídeo chamadas, destinado a moradores de 

Santa Maria, visando reduzir o movimento 

em postos de saúde. Funcionou durante 3 

meses e, no fim do mês de julho, suspen-

deu os atendimentos provisoriamente para 

reorganizar a sua estrutura. 

OBSERVATÓRIO COVID

O Observatório é um painel online de informações sobre o novo coronavírus, buscando 

traçar um panorama diário sobre a evolução dos casos da doença no município de Santa 

Maria e macrorregião Centro-Oeste do Rio Grande do Sul, além de informações em nível 

estadual, nacional e global. Também fornece informações para combate à Covid-19 em 

condições de desigualdade social, através de um mapeamento dos locais do município de 

Santa Maria em condições precárias e mais suscetíveis à proliferação do vírus.
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TESTAGEM DO CORONAVÍRUS

A iniciativa acontece nos campi de Santa Maria e Palmeira das Missões. As estruturas labo-

ratoriais da UFSM permitem que sejam realizados testes do tipo RT-PCR. Os dados con-

juntos são divulgados todo o sábado. Até o momento, foram aplicados mais de 34 mil tes-

tes moleculares em ambas as regiões. 

APLICAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS

Através de uma parceria com a 

Prefeitura Municipal de Santa 

Maria e com a Secretaria de 

Município da Saúde, a UFSM par-

ticipa de mutirões para a realiza-

ção de testes rápidos de detecção 

do novo coronavírus na cidade. 
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PRODUÇÃO DE ÁLCOOL GEL

A produção de álcool gel na Instituição ocorre por meio de diferentes frentes de trabalho. 

Entre elas, a Usina Piloto de Etanol do Colégio Politécnico da UFSM; a Farmácia Escola 

do Centro de Ciências da Saúde (CCS); e o Laboratório de Análises Químicas Industriais e 

Ambientais (LAQIA) do Departamento de Química do CCNE. Confira no card os números 

mais atualizados até o momento: 

Foto: Rafael Happke



RELATÓRIOCOVID-19UFSM

22

RELATÓRIOCOVID-19UFSM

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E FRENTE DE IMPRESSÃO 3D

Diversas iniciativas atuam na produção 

de EPIs, como máscaras e protetores 

faciais. Grande parte do trabalho é feito 

através de impressões 3D, que também 

têm sido utilizadas para produzir peças 

de respiradores que estejam indisponí-

veis no mercado, para aumentar a capa-

cidade de uso dos aparelhos. Mais de 6 

mil peças já foram produzidas e entre-

gues para diferentes entidades do Rio 

Grande do Sul. 
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RECUPERAÇÃO, ADAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RESPIRADORES

Foram criados projetos para recuperar 

respiradores danificados e em desuso. 

Também há soluções para adaptação de 

respiradores manuais, tornando-os auto-

matizados. Outra frente de trabalho atua 

no desenvolvimento de respiradores de 

baixo custo. Até o momento, mais de 20 res-

piradores foram consertados e entregues. 

PROJETO COVID PSIQ

O projeto visa monitorar elementos que levam a transtornos psicológicos no contexto da 

atual pandemia de Covid-19, apontando sintomas e fatores de risco. 
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ALOJAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DO  

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA

A UFSM cedeu alojamentos para os profissionais de saúde do HUSM-EBSERH que 

estão trabalhando no combate à Covid-19. Os profissionais podem ficar hospedados na 

Interhouse, localizada no campus sede da UFSM. 

MAÇANETAS “HANDS FREE”

O projeto produz maçanetas do tipo “hands free” (que não necessitam do uso das mãos 

para abrir), que diminuem as chances de contágio pelo coronavírus. Elas têm como destino 

o HUSM-EBSERH.
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SANITIZAÇÃO DE ESPAÇOS DA UFSM

Quinzenalmente, ações de sanitização são realizadas no campus sede da UFSM, em locais 

de maior tráfego e circulação de pessoas, principalmente o Hospital Universitário de Santa 

Maria (HUSM-EBSERH). A higienização também ocorre na Av. Roraima, local de acesso ao 

campus, na Casa do Estudante, no entorno do Hospital Veterinário e do Prédio da Reitoria. 

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA

A Instituição lançou um Manual de Biossegurança, des-

tinado à comunidade acadêmica da UFSM durante a 

pandemia de Covid-19. O documento foi elaborado 

pela Comissão de Biossegurança da UFSM, composta 

por servidores da Universidade, e traz orientações aos 

gestores e à comunidade em geral.

Além deste, outros setores já desenvolveram manuais 

específicos para suas práticas, de forma a orientar e 

guiar as ações de modo seguro.

DISK PET COVID-19

Foi criado um canal de atendimento para fornecer informações e sanar dúvidas em relação 

ao coronavírus em animais domésticos. 
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PESQUISA SOBRE A VIDA DE ESTUDANTE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

O objetivo da pesquisa é compreender de 

que forma as medidas de contenção da pan-

demia, que culminaram em fortes mudanças 

na rotina da população, tiveram impacto na 

vida dos estudantes.

NÓS - REDE DE APOIO A TRABALHADORES E MICROEMPREENDEDORES

Projeto de mentoria e orientações para os 

trabalhadores que estão enfrentando difi-

culdades em meio à crise por conta da Covid-

19. Oferece assessoria em direito trabalhista, 

finanças pessoais e empresariais, marketing, 

assim como saúde e segurança no trabalho. 

PESQUISA (IN)SEGURANÇA FINANCEIRA EM VIRTUDE DA PANDEMIA

A pesquisa tem o objetivo de avaliar a mudança na situação financeira dos brasileiros em 

função da pandemia de Covid-19. 

PESQUISA DE DIAGNÓSTICO E ENFRENTAMENTO  

À COVID-19 ENTRE MIGRANTES E REFUGIADOS

A pesquisa denominada “Diagnóstico para o Enfrentamento dos Impactos do Coronaví-

rus (Covid-19) na População Migrante e Refugiada no RS” visa, a partir de dados empíricos 

levantados, orientar as ações emergenciais e estratégias dirigidas ao Poder Público, volta-

das à prevenção, proteção e acesso a direitos da população migrante e refugiada no estado.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA INTERNACIONAL

O plano apresenta um conjunto de ações desenvolvidas com o propósito de realizar o 

acompanhamento da comunidade acadêmica da UFSM em mobilidade internacional, 

assim como de estudantes estrangeiros que estão realizando intercâmbio na Instituição. 

Foi lançado em português e inglês. 

DISTRIBUIÇÃO DE OXÍMETROS E MEDIDORES DE PRESSÃO

 A UFSM realizou a distribuição de 180 oxímetros e 60 aparelhos medidores de pressão 

arterial doados para 12 hospitais da região da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde.

POLIFEIRA DO AGRICULTOR DELIVERY

Serviço de delivery dos alimentos produzidos por agricultores de Santa Maria e região.

PROJETO DESENHO UNIVERSAL PARA PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

PREVENTIVOS CONTRA A CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS 

O objetivo da ação é desenvolver equipamentos de baixo custo, baseados no conceito de 

Desenho Universal. A proposta é produzir materiais cujo acionamento não seja realizado 

pelas mãos, uma das principais fontes de contágio do coronavírus.
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RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Ação realizada pela UFSM em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, objeti-

vando recolher materiais de informática para serem doados para as escolas da rede muni-

cipal, auxiliando nas atividades remotas durante a pandemia. Foram arrecadados mais de 

200 equipamentos, entre CPUs, monitores, notebooks, celulares, tabletes e outros. 

TELECONSULTA MULTIPROFISSIONAL EM  

PROGRAMA DE SEGUIMENTO DE PREMATUROS

O projeto objetiva oferecer um espaço de escuta e acolhimento às famílias em isolamento 

social, com bebês prematuros, orientando familiares sobre medidas de prevenção ao coro-

navírus e busca de atendimento. 

COMITÊ DE EMERGÊNCIA RUA

A ação promove a inter-relação entre grupos que atuam no atendimento da segurança ali-

mentar de catadores de materiais recicláveis e da população em vulnerabilidade social e 

situação de rua, bem como grupos indígenas, quilombolas e malabares. Também debate, 

articula e propõe ações e políticas públicas de combate à fome e miséria. 
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COVID-19 E A SITUAÇÃO DE SAÚDE DAS PESSOAS IDOSAS  

HOSPITALIZADAS NO CENTRO DO RIO GRANDE DO SUL

O projeto objetiva acompanhar e monitorar casos de internação hospitalar por síndromes 

respiratórias agudas graves em idosos, e correlacioná-los com fatores de risco e de prote-

ção, mantendo o acompanhamento desses, em situação de isolamento social no domicílio 

ou Instituições de Longa Permanência.  

TOCCA – SABER E PRÁTICA TRANSDISCIPLINAR ENTRE AS ARTES E A SAÚDE

A proposta do TOCCA é manter o vínculo e o cuidado com usuários, estudantes e profissio-

nais da área da saúde, em especial os que se encontram em situação de fragilidade. Os con-

tatos são feitos através de telefone e mídias digitais, com orientações de cuidado e criação 

de dispositivos poético-clínicos que auxiliam no enfrentamento do período.

PACTO ONLINE

O PACTO é um programa de apoio a 

cuidadores de idosos. Durante a pan-

demia, as ações foram desenvolvidas 

visando orientar o manejo, o cuidado 

psicoemocional, a reorganização das 

rotinas, a escuta qualificada, a edu-

cação em saúde do idoso e a elabora-

ção de estratégias de diminuição do 

estresse e sobrecarga.  

EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES DE EXTENSÃO  

PARA PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19

Foi lançado um edital voltado ao fomento de ações de extensão que visam à prevenção, ao 

combate e ao enfrentamento do novo coronavírus nas regiões de abrangência da Institui-

ção. Foram destinados R$ 90 mil, que atenderam 32 ações em diferentes áreas de atuação, 

conforme indicado na sequência. 
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PROJETO CENTRAL COVID-19 

Plataforma de informações, como endereços e horários de atendimento, de estabeleci-

mentos essenciais durante a pandemia da Covid-19, nos municípios de Frederico West-

phalen e Palmeira das Missões. Já foram registrados 24 mil acessos à plataforma por mais 

de 3,2 mil usuários. 

PRODUÇÃO DE SABÃO ARTESANAL 

O projeto faz o reaprovei-

tamento de óleo de cozi-

nha para produzir sabão 

artesanal para disponibili-

zar à Prefeitura do Muni-

cípio de Frederico Wes-

tphalen e região. Até o 

momento, mais de 500 

quilos de sabão já foram 

produzidos e entregues. 

PROJETO DISTANCIAMENTO SOCIAL EM REDE

Criado em Frederico Westphalen, tem o objetivo de auxiliar micro e pequenas empresas e 

trabalhadores formais e informais do município a fortalecer o relacionamento com clien-

tes, fornecedores e parceiros, por meio de consultoria de comunicação.

DISQUE COVID UFSM – ACOLHE MULHERES

Serviço de teleatendimento, espaço de escuta, acolhimento e orientação para mulheres 

vítimas de violência doméstica. 
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LIMPEZA, ESTERILIZAÇÃO E REESTERILIZAÇÃO COM RADIAÇÃO UV

Projetos diversos têm se utilizado da luz ultravioleta para desenvolver soluções de lim-

peza hospitalar, como a criação de rodos UV-C. Além disso, a irradiação germicida ultra-

violeta também tem sido utilizada para esterilizar e reesterilizar EPIs, para que pos-

sam ser reaproveitados. 

 AGÊNCIA DA HORA NO COMBATE À DESINFORMAÇÃO

O projeto é desenvolvido no campus 

de Frederico Westphalen e destina-

-se à checagem de fatos e curadoria 

de informações durante a pandemia, 

produzindo reportagens e boletins de 

áudio sobre temas diversos. 

Foto: Mariângela Recchia
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DISTRIBUIÇÃO DE KITS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA ESCOLAS

Desenvolvido no campus Palmeira das Missões, o projeto realiza a entrega de kits didáti-

co-pedagógicos para escolas e entidades do município e região. A ação visa à conscientiza-

ção de crianças e adolescentes para a prevenção e enfrentamento da Covid-19.

CULTIVANDO SABERES: HORTAS URBANAS E SOBERANIA ALIMENTAR  

PROMOVENDO SAÚDE E BEM-ESTAR EM TEMPOS DE PANDEMIA

Projeto executado no campus de Cachoeira do Sul que desenvolveu um curso online de 

hortas domésticas. 
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CONFECÇÃO DE MÁSCARAS CASEIRAS

A proposta da ação é confeccionar e distribuir máscaras caseiras para famílias carentes, 

pessoas em situação de vulnerabilidade e entidades municipais. A ação acontece em Santa 

Maria e Palmeira das Missões e visa incentivar o trabalho voluntário e realizar ações de 

prevenção e enfrentamento da Covid-19.

AÇÕES DE CUIDADO E PREVENÇÃO À COVID-19 EM PALMEIRA DAS MISSÕES

O projeto prevê a realização de atividades de conscientização em relação aos cuidados 

de prevenção a serem tomados para não contrair a Covid-19 e evitar sua propagação. São 

desenvolvidas ações como: confecção de máscaras; utilização de carros de som para res-

ponder dúvidas e oferecer explicações à população; impressão de cartilhas explicativas 

sobre como higienizar as máscaras e quais os cuidados de prevenção; realização de enque-

tes nas redes sociais para o canal “UFSM-PM Responde”; e criação de um programa de 

Rádio “UFSM-PM Responde”, para tirar dúvidas sobre o vírus. 
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SAÚDE EM CONTO: CARTILHA INFANTIL E MATERIAIS  

EDUCATIVOS NO COMBATE À COVID-19

Foram confeccionadas cartilhas in-

fantis para mostrar às crianças e suas 

famílias que as rotinas e os equipa-

mentos de proteção dos profissio-

nais da saúde mudaram após a chega-

da do novo coronavírus. O material 

apresenta às crianças as novidades 

que serão encontradas nas consultas 

odontológicas e fonoaudiológicas de 

forma lúdica. Ainda, cards e vídeos 

educativos foram elaborados para 

divulgação em mídias sociais.

FANTÁSTICO BRASILEIRO EM QUARENTENA:  

VISITA VIRTUAL AO ESPAÇO TEMÁTICO DA UFSM 

A ação permite tanto o acesso ao conteúdo educacional do projeto “Fantástico Brasileiro” 

quanto a visitação virtual ao espaço temático da UFSM Silveira Martins, recriado digitalmente. 

AÇÕES DE EDUCOMUNICAÇÃO NO APOIO AO ENSINO REMOTO

O projeto “Entre-Linhas” tem como objetivo colaborar para o enfrentamento à pandemia, 

com a capacitação de professores e estudantes universitários no uso de tecnologias ativas 

de ensino remoto. São desenvolvidas oficinas de fotografia em celular; oficina audiovisual 

em celular; e palestras em ambiente virtual. Já o “Mão na Mídia” cria produtos de mídia, 

decorrentes das atividades de oficinas, palestras e cursos, para disponibilizar no ambiente 

escolar, tanto para apoio aos professores quanto aos estudantes. Ambos os projetos acon-

tecem no campus de Frederico Westphalen. 

AÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19: (COM)VIDA

O objetivo da ação é produzir e divulgar conteúdos de cunho informacional sobre saúde 

mental em tempos de isolamento social, em rádios e jornais de Frederico Westphalen e 

região e plataformas online variadas. 
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IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA PLATAFORMA  

ALIMENTO DE ORIGEM – “FEIRA É EM CASA”

Para auxiliar os produtores, coo-

perativas e associações  na manu-

tenção do escoamento de seus 

produtos, em Frederico Westpha-

len foi criada a “Feira é em Casa”, 

uma plataforma para comerciali-

zação de produtos da agricultura 

familiar através da internet.

RAPIDOS – REDE DE APOIO A POLÍTICAS INCLUSIVAS PARA O  

DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO SOCIOTERRITORIAL SUSTENTÁVEL

Ação de apoio ao movimento comunitário local, para sua reorganização em tempos de pan-

demia, através do estabelecimento de espaços de acolhimento para recebimento e distri-

buição de doações; orientações e encaminhamentos para efetivação de direitos sociais; 

com mapeamento das entidades com potencialidade de cooperação. Projeto contemplado 

no edital de fomento a ações de extensão.

BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

A ação é voltada a estabelecimentos comerciais de alimentos em Santa Maria e Quarta 

Colônia, objetivando elaborar alternativas e adequações de boas práticas para serviços de 

alimentação e de fabricação de alimentos, para agroindústrias colapsadas pela pandemia. 
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NÚCLEO DE IMPLEMENTAÇÃO DA EXCELÊNCIA  

ESPORTIVA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – NIEEMS

O Núcleo produz lives diárias nas redes 

sociais, com conteúdos voltados à saúde e 

entretenimento, bem como com informa-

ções sobre prevenção, cuidados, combate e 

enfrentamento à pandemia de Covid-19.

BATE PAPO COVID-19: CIÊNCIA, INFORMAÇÃO, ARTE,  

CULTURA E BEM-ESTAR EM TEMPOS DE PANDEMIA

O projeto objetiva, através dos meios virtuais, dialogar com a comunidade sobre os cuida-

dos, impactos e perspectivas relacionadas à Covid-19; promover encontros virtuais entre 

especialistas e comunidade, abrindo espaço para o acesso e questionamentos; divulgar o 

conhecimento científico em tópicos relacionados ao coronavírus e promover os saberes 

artísticos e culturais da sociedade.

AÇÕES DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO BAIRRO CAMOBI, SANTA MARIA, RS

A atividade visa disponibilizar materiais educativos, com informações de prevenção da 

contaminação pela Covid-19, kits com materiais de higiene e limpeza e máscaras, a comu-

nidades carentes do bairro Camobi de Santa Maria, RS. 

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM TEMPO DE PANDEMIA:  

ATIVIDADES JUNTO A ESCOLAS NO PERÍODO DE PANDEMIA

A ação é vinculada ao Projeto Institucional Geoparque Quarta Colônia e objetiva incen-

tivar práticas e a valorização da educação patrimonial; preservar a memória do presente, 

por meio de atividades educativas; e promover o ensino e a aprendizagem, em época de 

isolamento social. Tem a história como motivação, buscando o despertar para a valoriza-

ção da história regional e de seu patrimônio como um todo.
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FESTA LITERÁRIA DE SANTA MARIA (FLISM) – FLISM EM CASA

A FLISM é um encontro literário que consiste na discussão e divulgação da literatura na 

comunidade, através de conversas sobre e com grandes escritores. Este ano o evento foi 

promovido online, através da realização de lives com autores importantes da literatura 

brasileira e ações específicas direcionadas ao enfrentamento da pandemia, projetadas em 

diferentes plataformas virtuais. 

FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: ORIENTAÇÕES ERGONÔMICAS,  

POSTURAIS E RELAXANTES PARA ESTUDANTES E TRABALHADORES  

EM HOME OFFICE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

São desenvolvidas postagens, vídeos e cartilhas com a análise do correto e incorreto movi-

mento e posicionamento corporal, salientando os aspectos anatômicos, de forma a con-

tribuir para o bem-estar físico e emocional, técnicas de relaxamento englobando a pos-

sibilidade de utilização de materiais disponíveis em casa, para orientação de alunos e 

trabalhadores em isolamento social.

PESQUISA “PANDEMIA DE COVID- 19 NO BRASIL: AVALIAÇÃO  

DE ESTADOS EMOCIONAIS, COTIDIANOS E DISPOSITIVOS  

VIRTUAIS DE AJUDA E SUPORTE MÚTUO À POPULAÇÃO”

O projeto é realizado em parceria com a UFPel, e tem como objetivo avaliar os estados emo-

cionais, as mudanças no cotidiano e os dispositivos virtuais de ajuda e suporte mútuo à popu-

lação, durante a pandemia e isolamento social acarretado pela Covid-19. A ação possui gru-

pos de teleatendimento em saúde mental, visando suavizar os efeitos psíquicos da pandemia.
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INFLUÊNCIA DE UMA PROPOSTA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E APOIO  

VIRTUAL FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 NA VIDA DE IDOSOS

Através de videoaulas, o projeto abrange dois métodos de exercício físico (Tai Chi Chuan 

e Mat Pilates) e focaliza no trabalho respiratório, fortalecimento, alongamento muscular, 

flexibilidade e equilíbrio para orientação virtual na prática de exercícios para idosos.

CICLOS FORMATIVOS DE PROFESSORES ONLINE:  

PROMOÇÃO DE DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO

O projeto visa promover a integração e diálogos com as instituições de níveis superiores, 

escolas de Educação Básica e comunidade externa, por meio de ciclos formativos online, 

desenvolvendo momentos de trocas sobre as áreas de ensino e educação.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE  

NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19

A ação produz educação em saúde, por meio de vídeos e materiais ilustrativos sobre a pre-

venção, controle e organização dos sistemas de saúde sobre a Covid-19.

MUTIRÃO PARA REDUÇÃO DA LISTA DE CASOS  

SUSPEITOS DE COVID-19 EM SANTA MARIA

Objetivando reduzir a lista de casos notificados pelos serviços de saúde como suspeitos 

de Covid-19, mas que não haviam sido diagnosticados como casos, devido à falta de tes-

tes no momento da notificação, foi organizado um mutirão para aplicação de testes e aná-

lise dos resultados.
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM ALFABETIZAÇÃO  

E CURRÍCULO: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

O projeto visa ao desenvolvimento de um Programa de Formação Continuada de Profes-

sores, em formato de ensino remoto, para compartilhar conhecimentos teórico-metodoló-

gicos através de textos, atividades teóricas e práticas e também transmitir videoconferên-

cias, vídeos, webinars, lives ou ensino híbrido (presencial e remoto) sobre as temáticas de 

formação de professores, alfabetização e currículo.

SALA DE ESPERA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA A PREVENÇÃO, 

PROTEÇÃO E COMBATE À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES

As ações de educação em saúde visam identificar precocemente as dúvidas sobre a doença, 

por meio da oferta de momentos informativos em salas de espera. A proposta é informar 

sobre as práticas que devem ser adotadas pela população para suavizar o avanço da pan-

demia, reduzindo o número de diagnósticos positivos e óbitos.

PRODUÇÃO DE BOLSAS COMO ESTRATÉGIA  

NA DIMINUIÇÃO DOS IMPACTOS DA COVID-19

O projeto tem o propósito de estruturar uma rede de distribuição de sacolas retorná-

veis, alertando sobre o uso destas para diminuir os meios de contágio da Covid-19 de 

forma sustentável.

PESQUISAS CONTEMPLADAS COM EDITAL DA FUNDAÇÃO  

DE AMPARO À PESQUISA DO RIO GRANDE DO SUL (FAPERGS)

Cinco projetos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria foram contemplados 

e receberam fomento para a execução. Os projetos viabilizados são da área da saúde e da 

economia e já estão sendo desenvolvidos, conforme apresentado na sequência. 

OBSERVATÓRIO SOCIOECONÔMICO

O projeto visa verificar os impactos socioeco-

nômicos causados pela Covid-19 dentro da rea-

lidade do Rio Grande do Sul, das macrorregiões 

brasileiras e da economia brasileira como um 

todo, estimando cenários de recuperação para as 

economias e realidades sociais de cada localidade.
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PESQUISA SOBRE IMPACTO DA PANDEMIA NA SAÚDE  

MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

A pesquisa desenvolvida no campus de Palmeira das Missões visa diagnosticar os impactos 

da pandemia do novo coronavírus na saúde mental de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

Enfermagem de sete hospitais de referência do Rio Grande do Sul.

PESQUISA “SAÚDE MENTAL E USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM  

ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19”

O estudo tem como objetivo avaliar a saúde mental dos estudantes universitários e men-

surar o nível de dependência de álcool, tabaco e outras substâncias diante da pandemia.

PLATAFORMA MULTIPLEX PARA DIAGNÓSTICO MOLECULAR DIFEREN-

CIAL DE COVID-19 

O projeto tem o objetivo de desenvolver e otimizar uma reação mutiplex para detecção mole-

cular de SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e adenovírus. Visa, também, avaliar a especifi-

cidade da plataforma para pacientes diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave.

ESTUDO DOS EFEITOS DA AZITROMICINA, ANTICORPO ANTI-CD147, INDOMETACINA  

E NIMESULIDA NA INFEÇÃO DE CÉLULAS PULMONARES HUMANAS COM SARS-COV2

A pesquisa objetiva analisar os efeitos das substâncias quando utilizadas durante a infec-

ção por Covid-19.
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Desde março, quando as atividades acadêmicas e administrativas presenciais foram sus-

pensas, diversas iniciativas foram criadas para auxiliar os estudantes durante esse período, 

dando apoio e suporte principalmente àqueles que permaneceram no campus. Atual-

mente, cerca de 400 estudantes, dos 1.800 moradores da Casas do Estudante Universitá-

rio (CEU) do campus sede, seguem nas residências. 

APOIO EXTRAORDINÁRIO AOS ALUNOS MORADORES  

DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

Foi concedido auxílio transporte emergencial 

para os moradores das CEUs, para que pudes-

sem retornar para seus domicílios de origem.

Além disso, a Instituição garante apoio e 

suporte aos moradores das CEUs através da 

distribuição de kits de higiene e limpeza; tria-

gem telefônica e atendimento domiciliar dos 

moradores que permaneceram na moradia 

estudantil; disponibilização de apartamen-

tos para casos suspeitos ou confirmados de 

Covid-19; disponibilização de suporte emo-

cional remoto, com atendimento online por 

psicólogos e assistentes sociais; realização de lives e oficinas com temáticas variadas; manu-

tenção de auxílios e bolsas em andamento durante a suspensão das atividades acadêmicas.
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AUXÍLIO PARA INTERCAMBISTAS

Aos estudantes internacionais foi facul-

tada a possibilidade de retorno ao seus 

países, mantendo a realização das ativi-

dades na UFSM através do REDE. Para 

estudantes brasileiros que optaram por 

retornar ao país, foi facilitado o pro-

cesso de matrícula fora de prazo, para 

que pudessem acompanhar as discipli-

nas. Àqueles que optaram por perma-

necer no exterior foi prestado suporte 

contínuo, possibilitando-lhes a realiza-

ção de disciplinas à distância.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL 

Com o fechamento do Restaurante Universitário, foi criado o auxílio alimentação emer-

gencial, destinado ao atendimento dos alunos moradores das casas do estudante univer-

sitários (CEU’s) ou beneficiados com o Programa Auxílio Moradia, benefício estendido aos 

alunos intercambistas da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) e do 

Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G), presentes na UFSM.

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL

Destinado aos estudantes com Benefí-

cio Socioeconômico, para que possam 

adquirir plano de Internet ou de dados 

móveis para as atividades acadêmico-

-científicas em Regime de Exercícios 

Domiciliares Especiais.
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

Destinado para estudantes de graduação, pós-

-graduação e médio/técnico presenciais que pos-

suam Benefício Socioeconômico, para que possam 

adquirir computadores e tabletes para acompa-

nhamento das atividades através do REDE.

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E PROTEÇÃO

Foram publicadas instruções normativas com medidas de enfrentamento ao coronavírus 

nas moradias estudantis. Nos locais não são permitidas hospedagens, visitas e pernoites, 

bem como reuniões e aglomerações. Para os residentes também foi ofertada vacinação 

contra a gripe H1N1.
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SUPORTE  
AOS SERVIDORES

Com a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais, a rotina dos 

servidores mudou. Enquanto alguns precisaram se adaptar ao trabalho remoto e às aulas 

a distância, outros dedicaram seus esforços ao enfrentamento direto do coronavírus. Para 

todos, as lógicas de trabalho e vida foram alteradas e, pensando nessa situação, diversas 

ações foram desenvolvidas. 

PESQUISAS SOBRE A SITUAÇÃO DOS SERVIDORES

Pesquisas, questionários e estudos são constantemente desenvolvidos para avaliar a situa-

ção dos servidores e suas relações com as novas formas de trabalho. O objetivo é identifi-

car como estão se sentindo, para, a partir das manifestações, estudar e propor ajustes que 

facilitem a atividade profissional e melhorem a qualidade de vida.

SERVIÇO DE PERGUNTAS FREQUENTES PARA SERVIDORES

Foi desenvolvida uma sessão especial no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para 

organizar perguntas frequentes. O espaço é destinado a dúvidas dos servidores durante o 

período de suspensão das atividades presenciais. O material conta com orientações sobre 

o funcionamento da instituição, prazos, incentivos, férias, afastamentos, entre outros. 

SAÚDE DO SERVIDOR

Estão sendo desenvolvidas atividades específicas de auxílio e informação aos servidores da 

Instituição. Uma equipe médica fica disponível por telefone para tirar dúvidas sobre o coro-

navírus, afastamentos por motivo de saúde e enquadramento em grupos de risco. Assis-

tentes sociais, psicólogos e médicos psiquiatras estão realizando ações de acolhimento.
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Diversos cursos de capacitação, com 

temáticas distintas, foram oferecidos 

aos servidores durantes o período de 

isolamento social. Entre os temas 

estão: a saúde mental, utilização de 

ferramentas virtuais, tutoriais varia-

dos, gestão universitária em tempos 

de pandemia, entre outros.

PROJETO DA QUALIDADE DE VIDA

O projeto visa incentivar os servidores da UFSM e a 

comunidade em geral a manter hábitos saudáveis, pre-

servando a saúde física, emocional e a qualidade de vida 

durante o período de distanciamento social. São dispo-

nibilizados vídeos com dicas e práticas de atividades 

físicas para fazer sem sair de casa. 

ESPAÇO VIRTUAL “EDUCAR E CUIDAR”

O projeto tem o objetivo de divulgar ações de apoio, cui-

dado e acolhimento aos acadêmicos, servidores, profes-

sores da educação básica, familiares e crianças. São dis-

ponibilizados vídeos e textos com temáticas variadas. 
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ENGAJAMENTO  
DA SOCIEDADE

Para que muitas das ações possam ser desenvolvidas, é fundamental o apoio da sociedade 

em diversas frentes.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA COMBATE À COVID-19

Foi elaborado o projeto Ação Fatec/UFSM con-

tra a pandemia de Covid-19, para apoiar as 

ações e estratégias da UFSM voltadas ao com-

bate ao coronavírus. A iniciativa visa arreca-

dar doações de pessoas físicas e jurídicas que 

serão destinadas aos diferentes projetos em 

execução pela UFSM e Hospital Universitário 

de Santa Maria (HUSM-EBSERH) no enfrenta-

mento à pandemia. 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE EPIS, INSUMOS,  

MEDICAMENTOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

A UFSM participa de chamamento público 

para aquisição de equipamentos de prote-

ção individual, medicamentos, materiais 

e equipamentos hospitalares, como tam-

bém reagentes e outros insumos de pes-

quisa necessários ao enfrentamento da 

Covid-19. O edital é coordenado pela Uni-

versidade Federal de São Paulo (Unifesp) e 

concentra a solicitação de materiais para 

diversas universidades e hospitais univer-

sitários do país. 
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COMUNICAÇÃO

A UFSM compromete-se com a educação e instrução para a sociedade que enfrenta a pan-

demia e as situações dela advindas. São constantemente elaboradas notícias e conteúdos 

para plataformas multimidiáticas e convergentes, dentre elas: TV Campus, Rádios AM e 

FM, Farol, mídias sociais, Site e tecnologias de dispositivos móveis.  

O site www.ufsm.br/coronavirus  reúne todas as notícias, normativas, vídeos e dicas pro-

duzidos em relação à suspensão das atividades presenciais e combate à Covid-19.

COMUNICAÇÃO OFICIAL

Produção de notas e comunicados oficiais 

da gestão da UFSM no período da pandemia, 

em forma de texto para o site e/ou vídeo para 

as redes sociais. Além disso, apoio na produ-

ção de portarias e instruções normativas da 

Reitoria e das pró-reitorias da UFSM e pos-

terior divulgação.

UFSM PREVINE

Dicas de prevenção e combate à Covid-19, 

com produção e divulgação de conteúdo para 

site e mídias sociais. 

UFSM FAQ

Produção e organização de perguntas 

e respostas a partir de questionamen-

tos das redes sociais sobre a Covid-19 e 

sobre o funcionamento da Universidade 

neste período. 

http://www.ufsm.br/coronavirus
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UFSM ATENDE

Dicas culturais, dicas de estudos e saúde 

mental, atendimento psicossocial a estu-

dantes e servidores.

FACT CHECKING

Criação do Mitômetro, com o objetivo de 

verificar a veracidade de notícias.

PROGRAMA DIÁRIO “UFSM INFORMA”

Programa de rádio com as principais infor-

mações do dia sobre o coronavírus

ESPECIAL: UFSM CONTRA A COVID-19

Produção para TV, com informações sobre 

coronavírus, ações da UFSM e projetos 

desenvolvidos

VÍDEO EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE,  

SEGURANÇA E DEMAIS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

Foi produzido um vídeo de agrade-

cimento aos profissionais de servi-

ços essenciais, que seguem traba-

lhando fora de casa

VÍDEO DE HOMENAGEM AOS  

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Produzido pela Orquestra Sinfô-

nica de Santa Maria e pela Magi-

cal Mystery Band, conjunto santa-

-mariense de tributo aos Beatles, 

busca trazer uma mensagem de 

esperança e homenagear os pro-

fissionais da saúde. 
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VÍDEO DE INSTRUÇÃO SOBRE USO DE EPIS

Material produzido com instru-

ções aos profissionais de saúde 

sobre o uso correto dos Equipa-

mentos de Proteção Individual 

(EPIs) durante a pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19).

VÍDEOS EM LIBRAS 

Os tradutores e intérpretes de língua de sinais estão gravando vídeos acessíveis por meio 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras) sobre o coronavírus. 
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TRANSPARÊNCIA

A Universidade Federal de Santa Maria estabelece compromisso com a transparência no 

uso e aplicação de seus recursos. 

Para enfrentamento à pandemia, a UFSM recebeu por parte do Governo Federal um cré-

dito extraordinário de R$ 12 milhões para investimentos em ações de combate ao corona-

vírus. Este valor foi utilizado para diversas ações, como Central de UTI’s do HUSM, reali-

zação de testes e diagnósticos em Santa Maria e Palmeira das Missões, produção de álcool 

gel, EPIs, respiradores, entre outros.

Além desses valores, foi liberado à UFSM um recurso para o aumento da capacidade de 

atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa 

Maria (HUSM-EBSERH). A construção tem um custo total de R$ 4,4 milhões. Desses, a 

UFSM já possuía em caixa R$ 2,7 milhões, e a EBSERH assegurou o repasse do valor res-

tante, R$ 1,7 milhão. 

Já o projeto Ação Fatec/UFSM contra a pandemia Covid-19, até 11 de setembro de 2020, 

já havia arrecadado R$ 43.484,33. Destes, mais de R$ 38.000 já foram utilizados, com base 

nos princípios legais para compras públicas. O restante do valor aguarda os processos lici-

tatórios bem como demais tramitações para uso. 

Através do site www.fatecsm.org.br/com-ufsm-doe-covid-19 é possível verificar de forma 

completa o status das arrecadações e a aplicação em cada um dos projetos.

AÇÃO VALOR

Central de UTI`s R$ 10.305.438,73

Testes e Diagnósticos R$ 761.046,48

Testes - Campus PM R$ 483.148,30

Álcool gel R$ 237.664,38

Máscaras, EPI`s e outras emergenciais R$ 115.235,97

Confecção de Respiradores R$ 27.196,00

Conhecimentos Compartilhados R$ 9.797,15

Observatório COVID-19 R$ 8.000,00

TOTAL CRED. EXTRAORDINÁRIO R$ 11.947.527,01

Central de UTI`s - Rec. EBSERH / FATEC R$ 4.805.116,00

Projeto de Doações para combate ao COVID-19 R$ 38.240,16

TOTAL GERAL R$ 16.790.883,17

http://www.fatecsm.org.br/com-ufsm-doe-covid-19
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As ações citadas nesse relatório bem como os núme-

ros, valores, investimos e demais informações específi-

cas de cada projeto foram atualizadas em 16 de setem-

bro de 2020 e não esgotam a totalidade das iniciativas 

desenvolvidas na Universidade Federal de Santa Maria.

Para conhecer mais ações, acompanhar o desenvolvi-

mento dos projetos e verificar detalhes de sua execu-

ção, acesse o site www.ufsm.br/coronavirus ou aponte 

a câmera do seu celular para o QR-Code.

http://www.ufsm.br/coronavirus



