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CONSELHO UNIVERSITÁRIO 1 

Ata da Reunião Extraordinária 13/10/2021 2 

Aos treze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às nove 3 

horas, o Conselho Universitário da Universidade Federal de São Carlos, 4 

previamente convocado por meio do Of. 65/2021/ConsUni-FUFSCar, de 5 

06/10/2021, reuniu-se virtualmente, por meio da ferramenta Google Meet, com 6 

acesso pelo link: meet.google.com/hic-etfj-tyz, com pauta específica no contexto 7 

da convocação permanente deste Conselho para apresentação do Programa de 8 

Vigilância Epidemiológica em Saúde no âmbito do plano de enfrentamento à 9 

pandemia 'Vencendo a COVID-19' e do aplicativo Guardiões da Saúde. 10 

Verificada a instalação do quórum necessário para a reunião, a Profa. Dra. Ana 11 

Beatriz de Oliveira, Presidente do ConsUni, congratulou-se e agradeceu a 12 

presença de todos(a) os/as representantes do colegiado e convidados(a) que se 13 

encontravam conectados; registrou a falta de intérprete de libras, face a 14 

pequena disponibilidade desses profissionais na Instituição para atender todas 15 

as atividades. Na sequência registrou as boas-vindas aos novos representantes 16 

do Conselho Universitário: Profa. Dra. Priscila Martins Medeiros e o Prof. Dr. 17 

Luiz Roberto Hartmann Júnior, representantes do Conselho de Pós-Graduação, 18 

CoPG, como membros do Conselho Universitário, na qualidade de efetivo e 19 

suplente, respectivamente. Em continuidade, solicitou ao plenário observar um 20 

minuto de silêncio, em homenagem às vítimas por COVID-19, por ultrapassar 21 

o registro de 600 mil mortes no Brasil. Por solicitação da Pró-Reitoria de 22 

Administração, comunicou que as inscrições para o Programa de Apoio ao 23 

Servidor da UFSCar em Trabalho Remoto, para oferta de equipamentos de 24 

tecnologia da informação e ferramentas adequadas para o exercício das 25 

atividades de trabalho remoto seriam efetuadas até o dia 18/10. Iniciando o 26 

expediente para o qual o colegiado foi convocado, a Presidência registrou ser 27 

fundamental o trabalho desenvolvido no plano de enfrentamento a pandemia 28 

que muito contribuirá na volta às atividades presenciais, assim registrou 29 

agradecimentos aos envolvidos nesse trabalho. Informou que a Andifes têm 30 

discutido muito as estratégias de retorno das 69 instituições federais de ensino 31 

superior e de acordo com a apresentação de levantamento realizado 32 

recentemente, comentou estar orgulhosa ao ver que a UFSCar, embora tenha 33 

iniciado seu plano com bastante atraso, estava entre as universidades que já 34 
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tinha resposta ao enfrentamento a pandemia, com um plano de estratégia de 35 

retorno aprovado. A Profa. Dra. Maria de Jesus D. dos Reis, Vice-Reitora, 36 

Presidente do Comitê Gestor da Pandemia, CGP, registrou ser um dia especial 37 

para a universidade, em que será apresentado algo que foi muito discutido 38 

desde o início, considerado extremamente importante e essencial para qualquer 39 

estratégia de retorno. Registrou agradecimentos a todos/a do Núcleo Executivo 40 

de Vigilância em Saúde, NEVS, e do CGP, que tem trabalhado incansavelmente 41 

e se dedicado a construir todas as vertentes possíveis de cuidados visando 42 

garantir retorno às atividades presenciais com segurança e proteção à 43 

comunidade.  Comentou que nesta nova fase do plano, os encaminhamentos 44 

são para um retorno cuidadoso, gradual e com respeito em que a vigilância 45 

epidemiológica é essencial, e com o comprometimento e engajamento de toda a 46 

comunidade participando da vigilância ativa, espera-se um sistema robusto que 47 

irá proteger as pessoas que já realizam atividades presenciais e certamente 48 

permitirá avançar no plano.  Aproveitou para registrar agradecimentos à Profa. 49 

Dra. Silvia Carla Uehara (NEVS), ausente neste momento para licença 50 

maternidade.  O Prof. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto, docente do 51 

Departamento de Medicina e Coordenador Técnico do NEVS, fez ampla 52 

apresentação com dados referentes ao contexto da pandemia no Brasil e nas 53 

regiões onde estão localizados os campi da UFSCar, bem como contextualizou 54 

com  fundamentos históricos e epidemiológicos  do ‘vencendo a  COVID-19’ no 55 

âmbito das ações da UFSCar, além de atualizar os indicadores epidemiológicos 56 

e as perspectivas futuras relacionadas a pandemia  que podem influenciar nas 57 

decisões futuras da Universidade. Comentou que o objetivo específico do 58 

‘vencendo a COVID-191 foi cortar as cadeias de transmissão na comunidade 59 

universitária para viabilizar a retomada das atividades, sendo que  uma das 60 

estratégias foram os planos de contingencias nas atividades presenciais para 61 

garantir a proteção das pessoas. Destacou a importância de cortar a cadeia de 62 

transmissão da Covid-19,  para o controle do vírus, além da adoção de cuidados 63 

individuais e coletivos que incluem a vacinação em massa, uso correto de 64 

máscaras de proteção, distanciamento físico, higienização frequente das mãos 65 

e a ampla testagem. Comentou ser essencial ter uma  vigilância epidemiológica 66 

robusta, ágil,  ativa e participativa e da importância do engajamento coletivo no 67 

cumprimento das medidas restritivas e demais ações preventivas  até que o 68 

cenário epidemiológico melhor se defina, se estabilize ou que os indicadores 69 

apontem que a pandemia esteja sob controle; portanto, solicitou a todos/a para  70 
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se mobilizar em mutirão e fazer esse trabalho com objetivo de avançar nas fases 71 

do plano de retomada das atividades essenciais, mesmo com o prognóstico 72 

apresentado.  Na sequência, o Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira, docente do 73 

Departamento de Medicina e integrante do NEVS, apresentou ao plenário 74 

informações relativas a vigilância em saúde; vigilância digital e participativa, 75 

sobre a estratégia para a UFSCar e sobre como e por que a comunidade deve 76 

participar. Informou que a vigilância ativa e participativa se constitui em uma 77 

estratégia de cuidado a partir da contribuição voluntária da comunidade 78 

universitária para o monitoramento da Covid-19 nos campi da UFSCar, com 79 

informe diário, pelo aplicativo, do estado de saúde da pessoa.  O aplicativo 80 

gratuito denominado Guardiões da Saúde, GdS, foi idealizado pela Associação 81 

Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (ProEpi) e desenvolvido 82 

pelo Ministério da Saúde em 2007, para utilização em dispositivos móveis com 83 

objetivo de estimular a vigilância participativa em saúde. Em 2020, ele foi 84 

reformulado para auxiliar na elaboração de soluções frente à Covid-19 e, desde 85 

então, tem sido utilizado com sucesso por diferentes instituições, como a 86 

Universidade de Brasília (UnB). Com a adesão ao aplicativo a intenção é de 87 

ampliar  os canais para que a comunidade seja parte da vigilância ativa, 88 

reportando seu estado de saúde, garantindo de forma ágil, eficaz e com total 89 

sigilo dos dados o acompanhamento pela equipe de profissionais de saúde da 90 

Vigilância Epidemiológica, para que essas pessoas tenham a saúde monitorada, 91 

além de permitir a redução dos níveis de subnotificação interna, o controle e 92 

detecção precoce de eventuais surtos,  melhora no tempo de resposta da 93 

vigilância  e assim, interromper  a cadeia de transmissão da Covid-19 e o 94 

controle interno da pandemia. O lançamento oficial do Guardiões da Saúde, foi 95 

agendado para o dia 19/10, em edição especial do programa “Na Pauta”, com 96 

transmissão pelos canais UFSCar Oficial no Facebook e YouTube.  Aberto a 97 

discussões, foram registrados vários agradecimentos pelo excelente trabalho 98 

realizado no contexto do controle da pandemia no âmbito da UFSCar, o qual 99 

tem sido referência para outras instituições, além de convites para apresentação 100 

idêntica em reuniões de colegiados superiores e entidades representativas da 101 

comunidade da UFSCar.  Foram registrados também questionamentos e os 102 

respectivos esclarecimentos às dúvidas surgidas durante apresentação.  103 

Concluídas as manifestações e o objetivo para o qual o conselho foi convocado, 104 

a Presidência   agradeceu todas as pessoas que participaram desse trabalho, 105 

que sem dúvida se constitui na ‘espinha dorsal’ para conseguir estruturar o 106 
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retorno às atividades presenciais, cuja adesão ao sistema de vigilância será 107 

fundamental;  comentou que no âmbito da  Andifes se discutiu diferentes 108 

estratégias, sendo que a testagem oferece muita segurança, mas limitada em 109 

função da disponibilidade de recursos financeiros. Assim, pediu a colaboração 110 

de todos para um bom engajamento quanto ao aplicativo Guardiões da Saúde; 111 

registrou que na UFSCar o uso dos testes serão otimizados por meio da compra 112 

com apoio de departamentos que cederam recursos que estavam na FAI.  113 

Portanto, manifestou sua confiança de que junto/as haverá avanços muito 114 

positivos a despeito de todo cenário ruim de ataques às universidades e à 115 

ciência. Finalizando, lamentou o corte de recursos destinados ao CNPq, ocorrido 116 

na semana anterior, com a aprovação do PLN 16; portanto, a necessidade de 117 

reagir e resistir para que tempos melhores possam vir.  118 

Nada mais havendo a tratar, às 12:16 horas, a Presidência agradeceu a 119 

presença e colaboração dos(a) conselheiros(a) e demais presentes, declarando 120 

encerrada a presente reunião, da qual, eu, Aparecida Regina F. Canhete, na 121 

qualidade de secretária, redigi a presente ata, que assino, após ser assinada 122 

pela Presidência e demais membros presentes.   123 

Profa.Dra. Ana B.de Oliveira    Profa.Dra. Maria de Jesus D.dos Reis    Sra.Edna Hércules Augusto 124 

Prof. Dr. Daniel R. Leiva         Prof.Dr. Rodrigo C. Martins         Prof.Dr. Pedro S. Fadini 125 

Sr. Djalma Ribeiro Jr.        Sr. Antonio R. de Carvalho         Prof.Dr. Luiz F.de O.e Paulillo     126 

Profa.Dra.Maria da Graça G.Melão    Profa.Dra. Adriana C. Sais    Profa.Dra. Ana Lúcia Brandl  127 

Profa.Dra. Ana Cristina J.da Cruz  Prof.Dr. André C. A.dos Santos   Prof.Dr Rodrigo V. Rodrigues 128 

Profa.Dra. Giulianna R.Carmassi  Profa.Dra. Eliana A.Simabukuro  Prof. Dr. Luiz R.Hartmann Jr 129 

Profa.Dra. Flávia B.de M. H.Vale    Profa.Dra. Alice H.C. Pierson    Prof Dr. Márcio L. L Viola  130 

Profa.Dra. Maria Silvia de A.Moura    Profa.Dra. Camila J. Galindo   Prof.Dr. Rafael H. Longaresi 131 

Profa. Dra. Teresa Mary P. de C. Melo        Profa.Dra. Naja Brandão    Prof.Dr. Marcos G. Lhano 132 

Prof. Dr. Walter Libardi      Prof.Dr. Claudionor F. do Nascimento    Prof. Dr. Wilson Alves Bezerra  133 

Prof.Dr. Daniel Vendrúscolo     Prof.Dr. José E. M. Baioni    Profa.Dra.Paula R. M. da S.Serrão 134 

Profa.Dra. Nataly C. Lopes        Prof. Dr. Fernando C. Vicentini     Prof. Dr. Fillipe Vieira Roscha 135 

Profa.Dra. Meliza Goi Roscani          Prof Dr. Filippo Ghiglieno            TA´s Vânia Helena Gonçalves 136 

Arlei Olavo Evaristo       Fernando M.F. Petrilli      Ailton B. Scorsoline       Ueslei da C. Lopes 137 

Catarina A. Oliveira       Grads. Gustavo Garcia da Costa      Gabriel Moutinho F. da Silva 138 

Giovanni Miraveti Carriello         139 
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Também registraram presença: Izaura do C. Alcoforado, Prof. Dr. Luiz Manoel de M.C. Almeida, 140 

Profa. Dra. Diana Junkes Bueno Martha, Gisele A. Zutin Castelani, Prof. Dr. Guillermo A. Lobos 141 

Villagra, Profa.Dra. Ilka de O. Mota, José Nelson M. Diniz, Cássio B. T. Martingo.    142 


