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São Carlos, 17 de agosto de 2022.
Para:
Gabinete da Reitoria
Secretaria dos Órgãos Colegiados
 
Assunto: Solicitação de analise para autorização de alterações no plano de
aplicação do ProDIn para o Enfrentamento a Pandemia Covid-19 na UFSCar
  
Prezados(as) Senhores(as),
Encaminhamos ao Conselho de Administração proposta de alteração do Plano de
Aplicação do ProDIn para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 na UFSCar.
As mudanças propostas foram construídas considerando:
1) Necessidade de ajustes nas ações e prioridades no cuidado da pandemia no
contexto de atividades presenciais nos campi e seu impacto na organização da
Vigilância Ativa;
2) Ampliação de ações prevendo o cuidado nos efeitos da pandemia envolvendo a
saúde mental e qualidade de vida da comunidade;
3) Avaliação dos recursos utilizados até o momento e rearranjando de cronograma e
de alíneas para atender as novas necessidades identificadas nos itens (1) e (2).
As alterações propostas são fundamentalmente:
(1) Estender o período de execução de tal forma que o término seja alterado de
31/12/2022 para 31/12/2023;
(2) Remanejar verbas excedentes  para manter e fortalecer ações na promoção do
cuidado em saúde e qualidade de vida, direcionadas para todos os membros da
nossa comunidade.
O  detalhado da proposta esta apresentado no projeto em anexo.
Atenciosamente,

Maria de Jesus Dutra dos Reis
Presidente do Comitê Gestor da Pandemia

Documento assinado eletronicamente por Maria de Jesus Dutra dos Reis,
Vice-Reitor(a), em 17/08/2022, às 07:15, 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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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0787971 e o
código CRC DFD12A07.

Referência: Caso responda a este documento, indicar
expressamente o Processo nº 23112.017409/2021-36 SEI nº 0787971 

Modelo de Documento:  Ofício, versão de 02/Agosto/2019  
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