CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Deliberações da reunião extraordinária realizada em 29/01/2021
1. Calendário de reuniões ordinárias do ConsUni-2021. Ato ConsUni 116.
2. Deliberações sobre convocação permanente do ConsUni para discutir questões referentes ao
Plano de enfrentamento da pandemia - "Vencendo a COVID-19”. Ato ConsUni 117.
3. Posicionamento do Conselho Universitário da UFSCar sobre o retorno das atividades
escolares no atual momento da pandemia da Covid-19.

ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 116, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São
Carlos, no exercício das suas atribuições legais e daquelas que lhe conferem
o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, reunido para sua reunião
extraordinária, em 29/01/2021,
RESOLVE

Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho
Universitário para 2021, a seguir explicitado:
- Fevereiro: 26
- Março: 26
- Abril: 30
- Maio: 28
- Junho: 25
- Julho: 30
- Agosto: 27
- Setembro: 24
- Outubro: 29
- Novembro: 26
- Dezembro: 17
Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho Universitário

ATO ADMINISTRATIVO CONSUNI Nº 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

O Conselho Universitário da Universidade Federal de São
Carlos, no exercício das suas atribuições legais e daquelas que lhe conferem
o Estatuto e o Regimento Geral da UFSCar, reunido para sua reunião
extraordinária, em 29/01/2021, após ampla discussão sobre a proposta
preliminar relativa ao Plano de enfrentamento da pandemia - "Vencendo a
COVID-19",
RESOLVE
1. Aprovar convocação permanente do Conselho Universitário
para discutir questões referentes ao Plano de enfrentamento da pandemia
- "Vencendo a COVID-19".
2. Realizar a continuidade desta reunião no próximo dia 03/02,
para deliberar sobre a proposta apresentada.

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho Universitário

Posicionamento do Conselho Universitário da UFSCar sobre o retorno das atividades
escolares no atual momento da pandemia da Covid-19

Em Reunião Extraordinária realizada em 29/1/2021, o Conselho Universitário
(ConsUni) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
considerando que:
- os dados epidemiológicos, apresentados na reunião, indicam que a pandemia da Covid-19
no Brasil, no estado de São Paulo e nos municípios onde há campi da UFSCar encontra-se
em elevado nível de morbimortalidade, ainda em crescimento e fora de controle, com
tendência de piora nas próximas semanas;
- os indicadores apresentados não se encontram em faixa de segurança para flexibilização de
atividades escolares e outras, segundo orientam autoridades sanitárias como a Organização
Mundial da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e os Centers for Disease Control and Prevention
(CDC – EUA);
- e a argumentação técnica de que a vacinação, por suas limitações técnicas e operacionais,
não oferece uma possibilidade em curto prazo;
entendeu que:
- é momento de intensificação imediata das medidas preventivas contra a transmissão
comunitária do vírus, em especial o isolamento social, por sua maior potência neste sentido.
- o controle da pandemia é pré-requisito essencial para a flexibilização de qualquer atividade
no contexto exposto.
Assim, o ConsUni se posiciona contrário ao retorno presencial das atividades
escolares em todos os níveis neste momento da pandemia e defende que, no caso de
encaminhamentos para este retorno, estes não se deem descontextualizados das discussões
sobre a necessidade prévia do controle da pandemia, nem sob condições que possam agravar
a morbimortalidade populacional por Covid-19.
Se assim for, que seja acompanhado, dentre outras ações, da instalação de
bloqueio das demais atividades na sociedade, com exceção daquelas de caráter ultraessencial, como venda de medicamentos, assistência de saúde, venda de alimentos e
segurança, por exemplo, até que a epidemia seja controlada. Ainda assim, mediante rigoroso
plano de contingências, com mínima carga de atividades presenciais e vigilância
epidemiológica intensiva e qualificada, bem como vacinação célere e extensiva da população.
Observa-se, por fim, que nenhuma dessas condições está disponível neste
momento, e que precisarão ser providenciadas previamente ao retorno das atividades
escolares.

São Carlos, 29 de janeiro de 2021.

Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho Universitário

