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No dia dezessete de março de dois mil e vinte dois, via plataforma Google Meet, às 17h, 

reuniram-se os membros da Comissão do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública – COVID 19-UFSM: Martha Bohrer Adaime, Paulo Roberto Langwinski, Tobias 

Abich Rodrigues, Ana Beatris Souza de Deus Brusa, Ana Paula Pereira Guimarães da 

Silva, Angélica Iensen, Marcos Antônio de Oliveira Lobato,  Gilmor José Farenzena, 

Félix Alexandre Antunes, Solange Prediger, Liane Beatriz Righi, Maria Denise Schimith, 

Priscila de Arruda Trindade e Emília Leitão. PAUTA DA REUNIÃO: 1) Distribuição de 

máscaras para os alunos; 2) Ocupação da União Universitária e do ginásio da educação 

física; 3) Edição do Manual de Biossegurança; 3) Divulgação da importância do uso de 

máscaras no retorno; 4) Discussão sobre o passaporte vacinal. A reunião iniciou com os 

cumprimentos e boas-vindas da Profa. Martha Adaime aos presentes e em seguida deu 

andamento a discussão a respeito da compra e distribuição de máscaras para os alunos 

com benefício socioeconômico e como isso seria controlado. Prof. Gilmor sugeriu ao 

COE deixar claro todas as informações sobre a distribuição de máscaras para as 

coordenações e coordenadorias acadêmicas. Após, a Profa. Martha divulgou o número de 

casos de Covid-19 na UFSM, sendo três na semana em questão e, em seguida, comentou 

sobre a pauta dos alunos ocuparem a União Universitária e o Ginásio de educação física, 

opinando que depende das condições da situação de uso, mas que não cabe ao COE 

verificar sobre, Prof. Felix concordou e Prof. Marcos Lobato comentou que a liberação 

pode levar a consequências como surtos internos da doença e aulas suspensas. Sobre o 

manual de biossegurança, a Profa. Priscila sugeriu colocar o documento em word no drive 

para todos editarem suas partes juntos. Profa. Martha disse que a explicação sobre a 

reutilização das máscaras PFF2 precisa ter um espaço no manual. Prof. Felix trouxe em 

pauta o pedido da direção do CCNE para avaliação de uma sala de informática que está 

no plano de contingência. O mesmo foi revisar a sala e constatou que as janelas não 



abrem, porém foi autorizado o funcionamento desde que fiquem com a porta aberta, com 

o ar condicionado ligado para fazer a ventilação e os ocupantes usassem máscara PFF2. 

Profa. Liane comunicou que, junto a equipe de saúde da casa, está pensando nos fluxos 

para identificação rápida de suspeitos para evitar surtos de Covid-19. Além disso, reiterou 

que precisa ser pensada a situação dos restaurantes, pois é um local de alto risco de 

contaminação. Profa. Martha disse que apesar de ter sido divulgado aos restaurantes todo 

o material preventivo, não há fiscalização. Ainda, foi feita uma reunião com todas as 

nutricionistas da Universidade, para que seja feito uma escala para a fiscalização por 

amostragem nas cantinas e lancherias. A Profa. Maria Denise comentou que precisa ser 

feita uma ação institucional sobre o uso das máscaras. Profa. Martha disse que poderiam 

ter equipes especializadas nas entradas das unidades para dar informações sobre cuidados 

com a doença, questionando também quais outras estratégias poderiam ser utilizadas para 

a disseminação sobre os cuidados para a volta às aulas. Prof. Gilmor disse que seria 

importante na recepção dos calouros, junto a coordenação, utilizar um momento para 

conscientizar sobre o uso de máscaras. Solange comunicou que a coordenadoria de 

comunicação está preparando um material sobre o retorno para recepção dos calouros e 

que pode ser focado uma parte para o uso de máscaras. Também, que haverá uma reunião 

com os diretores e NDIs das unidades para alinhar a semana de volta às aulas. Profa. 

Angélica comentou que houve reunião com a prefeitura e foi proposto uma ação de 

vacinação específica para os alunos da casa do estudante. Também, questionou como será 

feito o controle de alunos vacinados e das doses tomadas. Prof. Felix disse que os alunos 

que entrarem com o comprovante vacinal retirado do aplicativo Conecte SUS e colocarem 

no sistema, através do QR Code, o CPD consegue fazer a leitura, e assim uma lista será 

gerada dos vacinados. Os que não entrarem com o aplicativo serão avaliados por 

amostragem. Profa. Priscila comentou sobre as falhas e problemas no aplicativo Conecte 

SUS, em relação ao erro ou a falta de dados no sistema. Prof. Felix comentou que pode 

ser colocado também a carteirinha de vacinação normal. Por fim, o Prof. Felix encerrou 

a reunião. Nada mais havendo a tratar, lavrei esta ata que segue assinada pelos presentes 

e acompanhada da lista de presença. 
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