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Apresentação 

Universidade Federal de Uberlândia 
 
A pandemia que estamos vivendo em escala global, causada pelo novo coronavírus e conhecida como 
COVID-19, é provocada pelo agente etiológico denominado SARS-CoV-2. O vírus surgiu primeiramente 
na China, em novembro de 2019, sendo caracterizado pelo aparecimento de grave doença respiratória, 
na cidade de Wuhan, província de Hubei. Sua propagação pelo país e por todo o mundo se deu de forma 
rápida, motivando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a COVID-19 uma pandemia, em 
11 de março de 2020.  
 

No Brasil, o avanço no número de casos tem preocupado as autoridades de saúde, virologistas, 
epidemiologistas, infectologistas e comunidade científica. Os sintomas típicos se assemelham aos de 
uma gripe, tais como, febre, dificuldade respiratória, tosse. Tem-se observado ainda, em certos 
pacientes, a manifestação de dor de cabeça, dores musculares, congestão nasal, coriza, dor de garganta. 
Inicialmente, tais sintomas ocorrem de forma discreta. Em alguns casos, estas manifestações se agravam 
e levam a dificuldades respiratórias severas. No entanto, há registros de pessoas que são infectadas, 
mas que não apresentam sintomas (assintomáticas). 
 
Acredita-se que 80% das pessoas se recuperam da doença sem a necessidade de tratamento especial. 
Porém, uma em cada seis pessoas infectadas fica gravemente enferma, carecendo de cuidados médicos 
próprios e internação em unidades de terapia intensiva. Os idosos, acima de 60 anos, e os que possuem 
problemas médicos, como doença respiratória crônica, pressão alta, diabetes e problemas cardíacos 
(comorbidades), são mais propensos ao desenvolvimento de formas mais graves da doença da COVID-
19. Recomenda-se que pessoas apresentando sintomas como febre, tosse e falta de ar devem procurar 
atendimento médico. 
 
Em Uberlândia, temos diversos casos confirmados, inclusive com óbitos. Este contexto abrange também 
toda a nossa região, do Pontal do Triângulo Mineiro até o Alto Paranaíba. Entretanto, é indispensável 
aumentar substancialmente o número de testes. Com esta preocupação, contando com o apoio da 
SESU/MEC, laboratórios da UFU iniciarão a testagem de casos suspeitos, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Uberlândia. Iniciativa semelhante se observa no Campus Patos de Minas.
  
A Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atenta a este grave momento da vida nacional e de nossa 
macrorregião, tem se juntado às autoridades de saúde e à sociedade em geral, seguindo orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Secretarias Municipais de Saúde das 
cidades onde a UFU tem presença, no enfrentamento da pandemia e nos preparativos para seu possível 
agravamento, conforme tem ocorrido em diversos lugares.  
 
Acompanhando outras instituições, foram elaboradas pela UFU as ações de contigenciamento e a 
compilação das principais ações estratégicas executadas por nossa comunidade universitária. Planos de 
Contingenciamento são instrumentos de referência para as medidas a serem adotadas, de acordo com 
as áreas de intervenção, o nível de risco e as especificidades das organizações onde são aplicados. 
Evidentemente, este plano é dinâmico, sendo revisto e atualizado com base em novas informações e 
conhecimentos que possam surgir ao longo do tempo. 
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Cabe salientar que a Universidade Federal de Uberlândia aponta para a importância da ciência e suas 
orientações e saúda o reconhecimento que a sociedade tem demonstrado para com os cientistas e 
profissionais da saúde nestes dias difíceis. O papel das universidades públicas tem sido relevante e se 
evidenciado de muitas maneiras: no atendimento à saúde através de seus hospitais universitários, na 
pesquisa científica que busca vacinas, novos testes, formas de tratamento, no projeto de respiradores, 
ventiladores mecânicos e demais equipamentos hospitalares, como EPI’s, por exemplo. A UFU tem 
atuado em todas estas frentes, além de várias outras que têm por finalidade melhorar as condições de 
quarentena da população. 
 

 
 
Cabe ressaltar a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) de nosso país que tem respondido de 
forma eficiente a este desafio tão grande, destacando-se o atendimento gratuito e competente à 
população. Este sistema precisa ainda ser ampliado e fortalecido no Brasil!  
 
Finalmente, lembro que estamos todos juntos. Certamente, este tempo haverá de permitir que 
pensemos nosso futuro ainda mais preocupados com a paz, solidariedade e acolhimento, valores tão 
relevantes em tempos de crise e tão necessários no mundo atual. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

“Desde a suspensão do calendário acadêmico, a administração superior da UFU tem 
trabalhado de forma incansável e prossegue à disposição da comunidade 
universitária. Muitos têm trabalhado à distância em diversas atividades. Outros 
estão na linha de frente, no Hospital de Clínicas e em laboratórios científicos. A estes, 
nosso reconhecimento e admiração! Temos ainda equipes procurando cuidar 
daqueles que cuidam. E a comunidade universitária encontra-se em suas casas, 
respeitando a quarentena, cuidando de si mesmos e de suas famílias guardando 
nosso principal patrimônio: a vida. ” 

 Prof. Dr. Valder Steffen. 

“Nossa universidade, a UFU, patrimônio do povo brasileiro, vencerá mais esse 

desafio, em consonância com nossa natureza, nossos valores e nossos princípios, 

enquanto instituição pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada e 

democrática”. 

Prof. Dr. Valder Steffen. 
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1.Comitê de Monitoramento à COVID-19. 
O Comitê de Monitoramento à COVID-19, da Universidade Federal de Uberlândia, foi criado pela 
portaria nº 305, de 13 de março de 2020, sob processo SEI 23117.020487/2020-97, por determinação 
do reitor, após a reclassificação, pela Organização Mundial da Saúde - OMS, do novo coronavírus 
como pandemia, o que significou o risco potencial de transmissão de doença infecciosa de forma global 
e simultânea em todo o território brasileiro. 
 
O comitê é formado por profissionais da área da saúde e por representantes das áreas acadêmica e 
administrativa da instituição. Foram convidados para participação nas reuniões: o Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), membros da Administração Superior e a gerência acadêmica do HC-UFU, assim como 
diretores(as) de unidades acadêmicos e coordenadores(as) de cursos da Instituição. Sua missão é de 
acompanhamento das ações, medidas preventivas e de combate à disseminação do novo coronavírus 
no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia. Os objetivos específicos são: 
 
I - analisar os dados e as informações a fim de subsidiar as decisões dos gestores na definição de 
estratégias e ações adequadas para o enfrentamento de emergências; 
II - propor medidas preventivas para evitar o contágio do novo coronavírus; 
III - apresentar protocolo de gerenciamento de detecção de casos suspeitos da COVID-19 na UFU; e 
IV - organizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de higiene necessárias para evitar 
o contágio. 
 
Além disso, o comitê da instituição deve analisar as ações adotadas pelo Comitê do Enfrentamento à 
COVID-19, no âmbito dos municípios de Uberlândia, Pontal, Monte Carmelo e Ituiutaba, por meio da 
nomeação e representação de membros oficiais da Universidade Federal de Uberlândia. 
 
E ainda observar as recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS, do Ministério da Saúde, 
do Ministério da Educação e demais órgãos competentes.  
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Reunião do Comitê de Monitoramento à COVID – 13/03/2020. 

Fonte: http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona?page=7  
 

 
Reunião do Comitê de Monitoramento à COVID – 22/04/2020. 

Fonte: http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona?page=7  

 

 

http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona?page=7
http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona?page=7
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2. Diagnóstico 
2.1 Cenário mundial 

No final de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu um alerta sobre diversos casos de 
pneumonia vindos da província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China. Os casos de pneumonia eram 
causados por uma nova cepa de coronavírus. 
 
Existem sete grandes grupos de coronavírus de importância epidemiológica para humanos (HCoVs) que 
já foram identificados: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa 
síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente Médio) e 
o, mais recente, novo coronavírus (que no início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV e, mais tarde 
foi renomeado como SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19. 
 
No final do mês de janeiro de 2020, a OMS emitiu alerta que o surto do novo coronavírus constitui uma 
situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Este é o mais alto nível 
de alerta da OMS. A importância deste alerta foi no sentido de buscar e aprimorar a coordenação e a 
solidariedade global para bloquear a propagação viral. 
 
Segundo o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), a ESPII é considerada: “Um evento extraordinário 
que pode constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional 
de doenças; e potencialmente requer uma resposta internacional coordenada e imediata”. 
É a sexta vez na história que uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional é 
declarada. As outras foram: 
 
a) 25 de abril de 2009 – pandemia de H1N1; 
b) 5 de maio de 2014 – disseminação internacional de poliovírus; 
c) 8 de agosto de 2014 – surto de Ebola na África Ocidental; 
d) 1 de fevereiro de 2016 – vírus zika e aumento de casos de microcefalia e outras malformações 
congênitas; 
e) 18 maio de 2018 – surto de ebola na República Democrática do Congo. 
 
Em meados de março de 2020, a OMS caracterizou a COVID-19 como pandemia. O termo “pandemia” 
se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade.  
A situação global da infecção pelo novo coronavírus pode ser observada no gráfico que se segue: 
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Mapa da disseminação mundial do coronavírus, em 7 de abril de 2020 

 
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais 

Última atualização em 7 de abril de 2020 10:00 GMT. 
 

Mapa da disseminação mundial do coronavirus, em 5 de maio de 2020 

 
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais 
Números atualizados pela última vez em 9 de maio de 2020 12:16 GMT 

 
 



 

 

12 

 

Mapa da disseminação mundial do coronavírus, em 5 de maio de 2020 

 
Fonte: World Health Organization. Globally, as of 2:00 am CEST, 5 May 2020, there have been 

3,517,345 confirmed cases of COVID-19, including 243,401 deaths, reported to WHO. 
 

2.2 Cenário Brasil 

A transmissão comunitária da COVID-19, em todo o território nacional, foi declarada pelo Ministério da 
Saúde (MS) em 20 de março de 2020. Segundo o MS, a declaração de transmissão comunitária da COVID-
19 é um comando para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o 
distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas, ou seja, 
que não envolvem o uso de medicamentos ou vacinas.  
 
Até o dia 7 de abril, o Brasil havia notificado 13.717 casos de COVID-19 e 667 óbitos, com letalidade viral 
de 4.9%. A distribuição da doença e mortes por Unidades da Federação teve a seguinte distribuição: 
 
 

Unidade da Federação Confirmados óbitos Letalidade % 

Acre 50 1 2.0 

Alagoas 32 2 6.3 

Amapá 48 2 4.2 

Amazonas 636 23 3.6 

Bahia 456 12 2.6 

Ceará 1051 31 2.9 

Distrito Federal 492 12 2.4 

Espírito Santo 209 6 2.9 

Goiás 133 5 3.8 

Maranhão 172 4 2.3 

Mato Grosso 78 1 1.3 

Mato Grosso do Sul 80 2 2.5 

Minas Gerais 559 11 2.0 
Paraná 503 15 3.0 

Paraíba 36 4 11.1 

Pará 138 5 3.6 

Pernanbuco 352 34 9.7 

Piauí 28 4 14.3 

Rio Grande do Norte 254 8 3.1 

Rio Grande do Sul 508 8 1.6 
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Rio de Janeiro 1688 89 5.3 

Rondônia 18 1 5.6 

Roraima 42 1 2.4 

Santa Catarina 417 11 2.6 

Sergipe 36 4 11.1 

São Paulo 5682 371 6.5 

Tocantins 19 0 0 

Fonte: Ministério da Saúde 
 

Os casos acumulados de COVID-19 e óbitos em decorrência da infecção, até o dia 7 de abril de 2020, 
estão representados no gráfico que se segue: 

 
Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

Até o dia 4 de maio, ou seja, um mês posterior, o Brasil havia notificado 107,780 casos de COVID-19 e 
7.321 óbitos, com letalidade viral de 6.9%. 
 
 A distribuição da doença e mortes por Unidades da Federação teve a seguinte distribuição:  
 

Unidade da Federação Confirmados óbitos Incidência* Mortalidade* 

Acre 733 28 831 32 

Alagoas  1538 72 461 22 

Amapá 1733 48 2049 58 

Amazonas 7242 584 1741 141 

Bahia 3734 11 251 9 

Ceará 11040 712 1209 78 

Distrito Federal 1768 33 586 11 

Espírito Santo 3226 122 803 30 

Goiás 861 30 123 4 

Maranhão 4227 249 597 35 

Mato Grosso 344 13 99 4 

Mato Grosso do Sul 274 10 99 4 

Minas Gerais 2347 90 111 4 
Paraná 1562 94 137 8 

Paraíba 1219 79 303 20 

Pará 4125 330 479 38 
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Pernanbuco 8863 691 927 72 

Piauí 784 28 240 9 

Rio Grande do Norte 1421 62 405 18 

Rio Grande do Sul 1711 74 150 7 

Rio de Janeiro 11721 1065 679 62 

Rondônia 756 25 425 14 

Roraima 806 11 1331 18 

Santa Catarina 2519 52 352 7 

Sergipe 772 17 336 7 

São Paulo 23187 2654 701 58 

Tocantins 267 6 170 4 

     

Fonte: Ministério da Saúde                             *Taxa de incidência e mortalidade por 1 milhão de habitantes 
 

Os casos acumulados de COVID-19 e óbitos em decorrência da infecção, até o dia 4 de maio de 2020, 
estão representados no gráfico que se segue: 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde 

2.3 Cenário das IFES 

As Instituições Federais de Ensino Superior Federal iniciaram um processo de readequação de suas 
atividades e ações, com a finalidade de garantir o controle e a proteção das comunidades universitárias. 
Estas readequações foram realizadas considerando-se as seguintes medidas: 
 

a) A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19). 

 
b) A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19). 
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c) A Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019, no Brasil. 

 
d) A Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei no 13.979, de 6 de 
fevereiro de  2020,  que  estabelece  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saú
de pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 
e) A Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e 

entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 
f) O Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, que reconhece, 

para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por 
meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 
g) As medidas do Ministério da Educação, como: 

 

• Portaria n º 343 de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais 
por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - 
COVID-19; 

• Portaria n º 356, de 20 de março de 2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre a atuação 
dos alunos dos cursos da área de saúde no combate à pandemia da COVID-19 (coronavírus); 

• Medida provisória nº 934 de 1 de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o 
ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para 
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020; 

• Portaria nº 383 de 09 de abril de 2020, que dispõe sobre a antecipação da colação de grau para 
os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate 
à pandemia do novo coronavírus - COVID-19. 
 

Além disso, os dados e informações referente às IFES também podem ser consultados por meio  de 
uma plataforma on-line, denominada de Sistema de Monitoramento de casos de coronavírus nas 
instituições de ensino, do Ministério da Educação, que tem como objetivo monitorar o 
funcionamento e as principais ações das Universidades, dos Institutos Federais, dos Centros Federais 
de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Pedro II durante a pandemia no Brasil. É importante 
destacar que os dados no painel são encaminhados pelas próprias Instituições e 
carregadas/sistematizadas pelo MEC nesta plataforma. 
 
A grande maioria das Universidades Federais, até a presente data, se encontra com atividades 
suspensas. Das 69 (sessenta e nove) Universidades Federais, a partir do final do mês de abril, a 
UFABC, a UFFS, a UFC, a UFMS e a UNIFEI aparecem com a indicação de aulas em regime TIC/remotas 
e UFS com a indicação na adoção de regime parcial. A partir da primeira quinzena de maio, a UFT e  
a UFScar aparecem com a indicação de aulas parciais e a UFSM, a UFAC e a UFS, com a indicação de 
aulas em regime TIC/remotas. Nas atividades administrativas, não foram verificadas modificações 
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de informações entre abril e maio/2020. A UFU se encontra com as atividades acadêmicas 
suspensas, atuando com atividades de extensão, atendimento ao estudantes, atividades 
administrativas e formação continuada para técnicos administrativos, docentes e discentes. 
 

 
Plataforma  online do MEC – Abril de 2020. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/coronavirus/. 

 
Plataforma online do MEC – Maio de 2020. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/coronavirus/. 
 

http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
http://portal.mec.gov.br/coronavirus/
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No Estado de Minas Gerais,  o decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020, do Governo do Estado 
de Minas Gerais, declara a situação de Emergência em Saúde Pública no Estado em razão de surto de 
doença respiratória - 1.5.1.1.0 - Coronavírus e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, 
previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Outras medidas também foram indicadas: 
 

• O Decreto Estadual nº 47.891 de 20 de março de 2020, do Governo do Estado de Minas Gerais, 
que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente 
coronavírus (COVID-19). 

 

• A Resolução nº 5.529 de 25 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, que reconhece o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de COVID-
19, causada pelo coronavírus. 

 
Os dados e informações podem ser consultados pela plataforma on-line, denominada de Painel de 
Monitoramento de casos no Estado de Minas Gerais, que tem o objetivo de mapear a distribuição dos 
casos de síndrome gripal nos municípios do estado. A plataforma também é carregada com os dados e 
informações encaminhadas pelas Secretarias de Saúde ou órgãos da área de saúde de cada muncípio e 
sistematizadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.  
 

 
Plataforma online do Estado de Minas Gerais – Maio de 2020. 

Fonte: https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel 

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel
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Plataformaonline  do Estado de Minas Gerais – Maio de 2020. 

Fonte: https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel 
 
Também é relevante destacar a atuação do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado 
de Minas Gerais (FORIPES), reunido em 16 de março de 2020, na Reitoria da UFMG, em Belo Horizonte, 
o qual decidiu: 
 
1- Recomendar a suspensão das aulas presenciais nas instituições públicas de ensino superior 
localizadas no Estado por tempo indeterminado a partir de quarta-feira, dia 18 de março de 2020; 
2- Recomendar que as atividades essenciais das instituições sejam mantidas; 
3- Recomendar à comunidade universitária que, durante o período de suspensão, seja observado o 
necessário distanciamento social, evitando aglomerações. 
 
Além disso, são observadas atentamente as orientações do Ministério da Educação, do Ministério da 
Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, além dos comitês próprios de cada instituição. 
 
 
 
 
 

https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/painel
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2.4 Cenário UFU 

 
A Universidade Federal de Uberlândia é uma fundação pública, integrante da Administração Federal 
Indireta, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), autorizada a funcionar pelo Decreto-lei n. 762, de 
14 de agosto de 1969, e federalizada pela Lei n. 6.532, de 24 de maio de 1978, localizada no Estado de 
Minas Gerais, com sede na cidade de Uberlândia/MG. 
 
Possui uma área territorial UFU: 18.777.348,97 m2, distribuídos em 359.697,00 m2 de área construída 
e atualmente estruturadas em quatro campus: Santa Mônica, Umuarama, Educação Física e Glória, na 
cidade de Uberlândia/MG e ainda em três campi avançados nas cidades de Ituiutaba/MG, Monte 
Carmelo/MG e Patos de Minas/MG, conforme apresentado na Figura 01 (Ufu, 2019). 
 

 
Figura 01: Localização da UFU, no Brasil e localização dos campi. 

Fonte: CALDERARI, 2017. 
 
Além disso, possui atividades e ações em três fazendas experimentais: Fazenda do Capim Branco, 
Fazenda Água Limpa e a Fazenda do Glória e uma reserva ecológica, Estação Ecológica do Panga, além 
da Moradia Estudantil, no Bairro Tibery, em Uberlândia. Possui duas unidades administrativas: 
Engenheiro Diniz (inativada) e Duque de Caxias, onde funcionam algumas atividades relacionadas à 
gestão administrativa e financeira, mas que estão sendo progressivamente transferidas para os campi 
(Ufu, 2019). E 3 (três) órgãos suplementares na área da saúde, sendo o Hospital de Clínicas de 
Uberlândia, Hospital Odontológico e Hospital Veterinário. 
 
A UFU ainda conta com duas Unidades Especiais de Ensino: Escola de Educação Básica – Eseba e Escola 
Técnica de Saúde – Estes, que oferecem educação infantil, ensino fundamental, educação para jovens e 
adultos na modalidade de supletivo para o ensino fundamental e médio, e educação profissional de 
nível médio, com formação inicial e continuada de trabalhadores da área de saúde, meio-ambiente, 
segurança do trabalho e outros (Ufu, 2019). 
 
Segundo o anuário estatístico de 2018, a UFU é composta por 97 cursos de graduação, 67 cursos de 
residência médica e multiprofissional e diversos cursos de mestrado e doutorado, na modalidade stricto 
sensu, além das especializações, MBAs e educação básica e profissional. Atualmente, a UFU é composta 
por uma comunidade universitária de aproximadamente 37.972 pessoas, distribuídos conforme gráfico 
abaixo: 
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Comunidade Universitária da UFU por Categoria| UFU. 

Fonte: Divisão de Apoio ao Planejamento Instituciona l DIAPI | PROPLAD| UFU. 
 
É importante ressaltar que a Universidade apresenta uma atuação regional, em desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e extensão, sendo destaque como principal centro de referência em ciência e 
tecnologia de uma ampla região do Brasil Central, que engloba o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, o 
noroeste e partes do norte de Minas, o sul e o sudoeste de Goiás, o norte de São Paulo e o leste de Mato 
Grosso do Sul e do Mato Grosso (Ufu, 2019). 
 
Portanto, a compreensão da dimensão populacional, da abrangência de atuação e da estrutura física é 
fundamental para a compreensão dos desafios a serem alcançados quando falamos em suspensão de 
atividades ou ações, em caráter emergencial. 
 
Além disso, é importante destacar o papel social da Instituição, no que se refere a garantir mecanismos 
na promoção de equidade e justiça social, por meio do atendimento de grupos em vulnerabilidade 
socioeconômica, além das especificidades locais e regionais de cada cidade de atuação da UFU. 
 
Assim, consideramos: 
 
a) O decreto nº 18.553 de 20 de março de 2020, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que declara 
situação de emergência no município de Uberlândia e define outras medidas para o enfrentamento ao 
novo coronavírus - COVID-19 e o decreto nº 18.583 de 13 de abril de 2020, da Prefeitura Municipal de 
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Uberlândia, que declara estado de calamidade pública no município de Uberlândia em decorrência da 
Pandemia do novo coronavírus - COVID 19. 
 
b) Na cidade de Monte Carmelo, o decreto nº  2256 de 17 de março de 2020, que declara a Estado de 
Emergência em Saúde Pública no Município de Monte Carmelo/MG e o decreto nº 2277, de 28 de abril 
de 2020, que dispõe sobre a retomada das atividades econômicas e as medidas emergenciais de 
restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto 
perdurar o estado de emergência em saúde pública, em decorrência da doença infecciosa viral 
respiratória COVID-19, causada pelo vírus sars-cov-2, em todo o território do município. 
 
c) Na cidade de Patos de Minas, o decreto nº 4.809, de 13 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção 
de medidas assistenciais durante a pandemia de coronavírus (COVID-19) no Município de Patos de 
Minas; o decreto nº 4.801, de 31 de março de 2020, que dispõe sobre medidas complementares de 
proteção à coletividade a serem adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus (COVID-19) no município de Patos de Minas e o decreto nº  4.816, de 20 de 
abril de 2020, que consolida as medidas de proteção à coletividade a serem adotadas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) no município de 
Patos de Minas e dá outras providências. 
 
d) E na cidade de Ituitutaba, os decretos: 

• nº 9.357, de 17 de março de 2020 ,que declara situação de emergência em saúde pública no 
município de Ituiutaba;  

• nº 9.360, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de proteção à coletividade e 
contingenciamento, no município de Ituiutaba, da pandemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente coronavírus  (COVID-19);  

• nº 9.357, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o contingenciamento, no município de 
Ituiutaba, em virtude da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
coronavírus COVID-19;  

• nº 9.393, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de proteção à coletividade a serem 
adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus  
(COVID-19) no município de Ituiutaba/MG, a partir de 17 de abril de 2020;  

• nº 9.396, de 17 de abril de 2020 que dispõe sobre a continuidade das medidas de prevenção ao 
contágio, no âmbito da administração pública direta e indireta em Ituiutaba, da pandemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19) 

• nº 9.406, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de proteção à coletividade a serem 
adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 
(COVID-19) em Ituiutaba, a partir de 04 de maio de 2020. 

 
Os dados e informações podem ser consultados por meio da plataforma on-line, denominada de Boletim 
Informativo Municipal, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que tem como objetivo apresentar os 
dados sistematizados de casos hospitalizados por bairro, internações por localização e evolução diária 
das internações, além da taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal e pública. Além disso, é 
disponibilizado um boletim diário do quantitativo de casos suspeitos, confirmados, internações, 
resultados negativos, entre outras informações referentes ao tema. 
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Plataforma online do Muncípio de Uberlândia/ MG  – Maio de 2020. 

Fonte: https://www.uberlandia.mg.gov.br/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/ 
 

 
Boletim diário Muncípio de Uberlândia/ MG  – Março e Maio de 2020. 

Fonte: https://www.uberlandia.mg.gov.br/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/ 
 
 
 
 
 

https://www.uberlandia.mg.gov.br/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/coronavirus/boletim-municipal-informe-epidemiologico/
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Outra fonte relevante de dados e informações é o boletim epidemiológico HC-UFU, desenvolvido pelo 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de apresentar o compilado 
dos casos assistidos no HC-UFU e os caminhos percorridos pela gestão do Hospital e pelo seu Comitê de 
Enfrentamento.  

 
Boletim do Hospital de Clínicas – Maio de 2020. 

Fonte: https://www.hc.ufu.br/categoria-informacao-coronavirus/boletim 

https://www.hc.ufu.br/categoria-informacao-coronavirus/boletim
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3. Plano de ação 
 

3.1 Cenários propostos 

 
O Comitê estabeleceu como planejamento para as definições de ações de contingenciamento a 
metodologia de construção de cenários a serem implementados na Universidade Federal de Uberlândia 
e serem realizadas gradualmente e por etapas na instituição, atendendo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde, das autoridades sanitárias, Secretarias Municipais de Saúde, associações 
e dos Comitês em execução. 
 
Foram propostos 4 (quatro) cenários de atuação direta e indireta, sendo denominados de: aglomeração, 
grupos de risco, especificidades e comunicação, conforme descritos abaixo. 
 
Como Cenário 1: AGLOMERAÇÕES, com a identificação e mapeamento das principais aglomerações, 
para o garantir o distanciamento social como prioridade nas ações desta Instituição. Dessa forma, foram 
identificados os serviços, as atividades e espaços físicos que pudessem oferecer alto risco de contágio e 
posteriormente classificados por graus de aglomerações para a suspensão gradual de suas atividades, 
conforme figura abaixo: 
 

 
 
Como Cenário 2: GRUPOS DE RISCO, com a identificação dos grupos de risco e grupos vulneráveis de 
servidores, terceirizados e estudantes, para garantir o isolamento social, sendo solicitado o afastamento 
imediato de suas atividades institucionais. No caso de assintomáticos, a indicação da quarentena 
domiciliar por 7 (sete) dias e, no caso de sintomáticos, por 14 (quatorze) dias, onde suas atividades 
foram definidas conforme acordo com a chefia imediata em suas unidades administrativas/acadêmicas. 
E no caso dos estudantes, em caráter de regime especial nas unidades acadêmicas. Os grupos de risco 
foram definidos, conforme figura abaixo: 

Grau 1: Eventos comemorativos, científicos, 
artísticos e culturais.

Grau 2: Salas de aulas e 
laboratórios de ensino

Grau 4: Atividades 
esportivas

Grau 5: 
Restaurante 
Universtiário

Grau 3: Viagens nacionais 
e internacionais

Grau 6: Moradia 
Estudantil

Grau 7: 
Atendimentos 

presenciais 
diversos
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Como cenário 3: ESPECIFICIDADES, com a identificação de casos específicos em atividades e serviços 
oferecidos em cada estrutura administrativa e acadêmica e a meio da emissão de portarias especificas 
de suas respectivas ações e atividades em andamento e/ou programadas. A prioridade foi analisar os 
compromissos estipulados pela Instituição e suas possibilidades de suspensões temporárias e/ou 
adiamentos. As principais temáticas são indicadas na imagem abaixo: 
 

 
 
Como cenário 4: COMUNICAÇÃO, com a identificação dos principais meios de comunicação com a 
comunidade universitária e a sociedade, buscando o fortalecimento da comunicação institucional, por 
meio da produção de campanhas, divulgações e publicações científicas, seja em intensidade, cadência 
e clareza, conforme indicado na imagem abaixo: 

Viagens recentes internacionais ou áreas de 
risco  

Idosos (maior 
de 60 anos)  

sintomáticos

cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, 
diabéticos, oncológicos e imunossuprimido

gestantes
familiares 

sintomáticos
responsáveis 
por crianças

Hospital 
de 

Clínicas

Bibliotecas

Museus

Hospital Odontólogico

Estágios supervisionados e 
internos da área de saúde

Ensino a 
distância 
(CEAD)

CTI

Vestibular

Provas de 
Habilidades 
específicas

Concursos

Hospital Veterinário

Pesquisas em 
desenvolvimento

Portarias 
pró-

reitorias

Atividades 
essenciais
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Espaço no site da UFU (banner)

Pesquisas científicas

Recomendações Orientações

Campanhas

Publicações



 

 

27 

 

 
Campanha informativa sobre o COVID-19 UFU – Orientações gerais | DIRCO. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

 

3.2 Ações estratégicas 

 

O Comitê também estabeleceu 4 (quatro) tipologias de ações, para serem implementadas gradualmente 
em suas unidades administrativas e acadêmicas, sendo elas: de recomendação, de controle, de proteção 
e de enfrentamento. A categorização das ações estratégicas buscaram nortear a aplicação de uma série 
de determinações sucessivas, para que a Instituição pudesse reagir com rapidez nesse novo contexto, 
mas também tivesse o tempo necessário para a reavaliação e reorganização das suas atividades e ações, 
principalmente no que tange ao cumprimento de sua missão e compromissos já preestabelecidos. 

 
3.2.1 Ações de recomendações 

 

As ações de recomendações referem-se à comunicação do novo contexto para toda a Instituição, assim 
como sua complexidade, por meio de orientações, instruções, apresentações e informações gerais, 
sobre a doença, os sinais e sintomas, as formas de transmissão, os tratamentos e as formas de 
prevenção. Apresentando para a Instituição o sinal de preparação e alerta. 
 

3.2.2 Ações de controle 

 

As ações de controle buscaram agilizar as atividades para impedir a entrada da epidemia na Instituição, 
realizando a contenção dos casos e impedindo sua propagação, por meio de ações de suspensões 
imediatas de grandes aglomerações e afastamentos dos grupos de riscos e vulneráveis. 
 

3.2.3 Ações de proteção 

 

As ações de proteção buscaram o distanciamento e isolamento social, como medida preventiva e 
protetiva da comunidade universitária, evitando assim maiores dados, incluindo casos graves ou óbitos. 

 

3.2.4 Ações de enfrentamento 

 

As ações de enfretamento dizem respeito à definição das atividades essenciais e nos compromissos 
estabelecidos, além de fortalecer o papel social da Instituição por meio de novas ações, readaptadas ao 
novo contexto imposto.  Também buscam estabelecer o incentivo científico de produção de novas 
tecnologias e pesquisas, para apoiar a sociedade. Além da sistematização de dados e informações, com 
resultados e reflexões que possam subsidiar situações semelhantes no futuro. 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

AÇÃO  2 
CONTROLE

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO
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4. Estruturas administrativas 
4.1 Pró-reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) 

Diretamente subordinada à Reitoria, tem por objetivo planejar, coordenar, supervisionar e elaborar o 
orçamento anual da UFU, bem como desenvolver as atividades de programação e execução 
orçamentária, financeira e patrimonial, dos créditos e recursos correspondentes, subsidiar os Conselhos 
Superiores e zelar pelo cumprimento de suas deliberações. A PROPLAD responsabiliza-se ainda pelo 
planejamento institucional em vários níveis, conforme orientação dos Conselhos Superiores e da 
Reitoria. 
 
As principais ações estratégicas foram: 
 

 
 

4.2 Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) 

A Pró-reitoria de Graduação é a instância da Administração Superior da Universidade Federal de 
Uberlândia responsável pelos assuntos que envolvem a formulação e implementação de políticas 
institucionais para ingresso de estudantes, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos de 
graduação desde a criação até a consolidação, bem como os procedimentos que regem a vida escolar 
do estudante, até a colação de grau. 
 
As principais ações estratégicas foram orientadas pela Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, alterada 
pela Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, que determinou a suspensão do Calendário Acadêmico, 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Manutenção do
controle e
movimentação
orçamentária.

•Preparação da
matriz de
distribuição
orçamentária anual
da UFU.

•Preparação do
documento de
prestação de contas
anual da UFU.

•Preparação do
anuário da UFU.

•Preparação e
acompanhamento
do PIDE.

AÇÃO  2 
CONTROLE

•Alocação e
acompanhamento da
execução de
recursos nas
unidades acadêmicas
e administrativas.

•Acompanhamento
de contratos e
convênios.

•Planejamento e
acompanhamento
de execução
financeira.

•Controle e gestão
contábil da UFU.

•Controle e gestão
patrimonial da UFU.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

•Aquisições de
insumos, bens e
serviços necessários
ao da UFU.

•Licitações, pregões
eletrônicos e
dispensas de
licitação.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

•Controle e
operacionalização de
descentralizações
financeiras e
emendas.

•Processamento e
Liquidação de
despesas de toda
natureza.

•Recepção,
armazenagem e
distribuição de
insumos e
equipamentos.

•Instalação e
manutenção dos
equipamentos de ar
condicionado da
Instituição.

•Serviço de
manutenção de
equipamentos da
Instituição.
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por prazo indeterminado, a partir de 18 de março de 2020, conforme Resolução do Conselho de 
Graduação, nº. 6/2020.  As aulas dos cursos presenciais foram suspensas e as aulas dos cursos a 
distância, dos Cursos EAD, continuam sendo ofertadas normalmente, menos as atividades presenciais. 
 
A Pró-Reitoria de Graduação, junto com a Diretoria de Ensino (DIREN), Diretoria de Processos Seletivos, 
(DIRPS), Diretoria de Administração e Registro Acadêmico (DIRAC), Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão 
e Atendimento em Educação Especial (CEPAE) e suas divisões, está em permanente articulação com as 
Coordenações de Curso, Unidades Acadêmicas e demais pró-reitorias e setores que compõem a 
estrutura orgânica da Universidade. E estão acompanhando e monitorando a evolução da situação atual, 
buscando identificar o melhor momento para o retorno das atividades acadêmicas. Destacamos que, 
com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e a alteração do calendário de férias, os dias 
letivos e horas-aulas serão garantidos, conforme estabelecido na legislação em vigor. 
 

 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

• Identificação dos
grupos de riscos (
doenças crônicas,
gestantes ou idade
acima de 60 anos),
para trabalho remoto
e desempenho nas
suas funções e
tarefas de forma
comprometida e
responsável. Para
aqueles setores de
atendimento ao
estudante, a
modificação para os
agendamento
mediante e-mail.

AÇÃO  2 
CONTROLE

•Suspensão das aulas
dos cursos
presenciais. E
continuidade das
aulas dos cursos à
distância, dos Cursos
EAD, sendo ofertadas
normalmente, menos
as atividades
presenciais.

• Reorganização do
trabalho dos
servidores,
colaboradores e
estagiários,
permitindo que as
atividades sejam
desenvolvidas de
forma remota.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

• Suspensão do
calendário da
realização do
Processo Seletivo
(Vestibular).

•Suspensão de todos
os demais Processos
Seletivos agendados
para o primeiro
semestre de 2020,
seja para ingresso de
Docente Efetivo,
Docente Substituto,
Técnico
Administrativo e
demais Processos de
Discentes.

•Suspensão das
matrículas de
estudantes novos,
oriundos do SISU, até
que se regularize a
situação colocada.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

• Realização de Cursos
de Capacitação de
docente, de técnico
administrativo, de
discentes e também à
comunidade externa,
por meio digital.

• Conitnuação do
acompanhamento de
revisão dos Projetos
Pedagógicos.

• Tramitação dos
Processos dos
estágios Obrigatórios
e não obrigatórios.

•Continuação do
Registro Acadêmico e
confecção de
Diplomas.
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Atividades em desenvolvimento pela Diretoria de Ensino – Prograd. 

 
 

4.3 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)  

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, órgão vinculado à Reitoria, é responsável pelo 
desenvolvimento de atividades de Gestão e Coordenação de Pessoal Docente e Técnico Administrativo, 
Provimento e Acompanhamento das Carreiras, Capacitação e Qualificação Profissional, Administração 
e Movimentação de Pessoal, Controle e Registros, Atenção Integral e Qualidade de Vida do Servidor, 
Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional, por meio do planejamento e execução da política de 
desenvolvimento de pessoas, contribuindo para a construção da excelência da Universidade Federal de 
Uberlândia.  
 
As principais ações estratégicas foram orientadas pela Portaria nº 311 de 17 de março de 2020, que 
definiu os procedimentos e rotinas nas atividades administrativas para atendimento de medidas de 
contingência frente à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19). Uma as 
medidas adotadas foi a publicação do ofício circular nº 2/2020/ dipes/ dirap/ progep/reito-ufu, com as 
orientações em relação à homologação da frequência dos servidores. 
 
A Pró-Reitoria de  Gestão de Pessoas, junto às diretorias: Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do 
Servidor (DIRQS) , Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Administração de Carreiras (DIRPA) e 
Diretoria de Administração de Pessoal (DI RAP) e suas divisões, vem desenvolvendo diversas atividades 
de forma remota, para o acompanhamento e atendimento aos servidores. Como ações estratégicas 
podem ser destacadas: 
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• Atividades na Qualidade de Vida e Saúde do Servidor. 

 
a) Ações de Segurança do Trabalho: Cessão de todos os equipamentos de proteção Individual (EPIs) 

disponíveis para o Hospital de Clínicas, foram suspensas visitas técnicas e fiscalização de contrato 
e manutenção de extintores.   

b) Ações do Setor de Perícia Médica:  Adiamentos das perícias presenciais, sendo que as perícias e 
Junta Médica consideradas inadiáveis serão realizadas com todos os critérios de proteção. A 
Junta Médica oficial fará a avaliação por meio de videoconferência com apenas um médico 
presencial e os outros de maneira remota. A entrega dos atestados médicos para transcrição 
será realizada remotamente via SEI conforme orientação publicizada na página da UFU. 

c) Ações do Setor de  Medicina do Trabalho: Solicitação de vacância ou redistribuição em 
funcionamento. A realização de exames admissonais e demissionais será feita por médicos em 
escala pré-definidas sem a presença da enfermagem e do setor administrativo como medida de 
minimização de riscos.  

d) Ações do Setor de Atenção à Dependência Química: Serão oferecidos aos pacientes 
acompanhamento e atendimento por meio de telefone ou whatsapp. Todas as outras ações 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Identificação dos
servidores e
terceirizados que
pertençam aos grupos
vulneráveis a formas
mais graves, como
idosos (acima de 60
anos), cardiopatas,
pneumopatas,
nefropatas, diabéticos,
oncológicos e
imunossuprimidos em
geral, mesmo quando
não retornados de
viagens, tiveram
modificado o regime
de trabalho, mediante
comprovação e a
distribuição de suas
atividades de acordo
com organização de
suas áreas.

AÇÃO  2 
CONTROLE

• Definição dos
procedimentos e
rotinas nas
atividades
administrativas.

•Notificação das
empresas
terceirizadas quanto
a responsabilidade
de adotarem todos
os meios necessários
para o cumprimento
das regras
estabelecidas pelos
órgãos superiores.

•Recomendações
COVID-19 –
Contratos de
prestação de serviços
terceirizados, em 21
de março de 2020,
inclusive informando
que observados as
particularidades a
referência é a
PORTARIA REITO
311/2020.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

Definição do trabalho
remoto ou esquema
de revezamento,
observando os
serviços
considerados
essenciais.

Definição de
servidores não
incluidos no grupo de
risco ao trabalho de
forma remota:
situações de
vulnerabilidade de
saúde de familiares
em decorrencia de
implicações
associadas ao
coronavírus.

Definição de
responsáveis por
crianças para
trabalhar
remotamente ou em
regime de escala
durante a suspensão
das atividades
educacionais nas
redes de ensino
pública ou privada de
Uberlândia,
Ituiutaba, Monte
Carmelo e Patos de
Minas.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

• Atividades sendo
realizadas
remotamente,
apenas aquelas que
demandam uso de
equipamentos
específicos e acessos
a sistemas
específicos que estão
sendo desenvolvidas
de forma
presencial.Todas as
necessidades dos
servidores sendo
atendidas
remotamente por
email ou por
instrução de
processos no SEI.
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foram suspensas temporariamente. Os psicólogos, assistentes sociais e área administrativa  
participarão ativamente do PROGRAMA “PROTEGER –SE”. 

e) Ações do Setor de Saúde Suplementar: Alinhamento com o plano de saúde (UNIMED) na forma 
de viabilizar todos os atendimentos sem prejuízos aos usuários. 

f) Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde -  Ambulatório de saúde do Servidor – ASSER, 
organização em escalas presenciais para atendimento por telefone aos pacientes. O psiquiatra 
que acompanha os servidores divulgou na página da UFU a suspensão dos atendimentos 
eletivos,  oferecendo o número de seu celular para acompanhamento e agendamento de 
consultas de urgência ou para a manutenção medicamentosa. Os psicólogos e assistentes sociais 
participarão ativamente do PROGRAMA “PROTEGER –SE”.  

 

• Atividades no acompanhamento e administração de carreiras. 
 

a) Ações de afastamentos: Suspensão da concessão de novos afastamentos e manutenção de 
afastamentos apenas na modalidade EAD. Concessão de licenças para capacitação apenas para 
cursos na modalidade EAD. 

b) Ações de  Capacitação: Suspensão dos cursos de capacitação presencial, no entanto, realização 
de cursos na modalidade EAD. 

c) Ações de Avaliação e Desempenho: Suspensão dos prazos estabelecidos no cronograma para 
avaliação de desempenho dos técnicos administrativos. O sistema continua aberto para 
realização das avaliações de forma remota. Seguem as concessões de Incentivo à qualificação 
por meio da instrução dos processos no SEI. 

d) Ações de Apoio ao Docente: Suspensão dos concursos públicos e processos seletivos de docentes 
e suspensão das nomeações e posses enquanto perdurar o Estado de Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus. Posse apenas dos candidatos 
que já estavam nomeados, entretanto, realizada de forma remota, com suspensão da entrada 
em exercício. 

e) Ações  de Provimento de Acompanhamento de Pessoal: Suspensão dos concursos públicos para 
técnicos administrativos. Suspensão das nomeações e posses enquanto perdurar o Estado de 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus. 
Suspensão do processo de Heteroidentificação e de verificação de pessoas com deficiência deste 
mesmo concurso. Suspensão da nomeação de candidatos de editais em vigor para cargos 
Técnicos Administrativos em Educação.  
 

4.4 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP)  

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) é o órgão administrativo da UFU responsável pela 
execução e gestão da política institucional afeita à pós-graduação, à pesquisa e à inovação científica e 
tecnológica na UFU. Com ações pautadas na valorização e no respeito às diferenças, na pluralidade de 
ideias, procurando um caminho que permita a construção de uma Universidade compromissada com o 
interesse social e a produção acadêmica de qualidade, a PROPP tem como missão “promover e gerenciar 
as condições necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino de pós-graduação e de suas 
indissociáveis integrações com a extensão, visando o desenvolvimento da capacidade de formação 
acadêmica, científica e cultural do corpo docente e discente, contribuindo para a afirmação institucional 
da UFU na comunidade local, regional, nacional e internacional”. 
 
As principais ações estratégicas foram: 
 



 

 

34 

 

 
 

• Atividades da Rede de Biotérios de Roedores (Rebir). 
 

 A Rede de Biotérios de Roedores estabeleceu como ações estratégicas: 
 

a) Suspender o atendimento de todos os pedidos de fornecimento de animais. Os mesmos poderão 
ser realizados normalmente através da página (http://www.propp.ufu.br/rebir 

b) Suspender todas as viagens a trabalho, como transporte de animais, previamente programadas 
para o corpo técnico; 

c) Suspender todos os treinamentos de usuários e reuniões presenciais; 
d) Suspender o fornecimento materiais biológicos; 
e) Manter a colônia de criação garantindo a segurança e saúde de nossos animais; 
f) Determinar que poderá adotar regime de escala de trabalho; 
g) Suspender as atividades de estagiários não remunerados; 
h) Mediante demanda dos pesquisadores, manter os experimentos em andamento com 

intensificação de monitoramento em relação à biossegurança, por meio de definição de 
protocolo para permanência no local. 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Recomendações aos
Programas de Pós-
Graduação e
Pesquisadores/pesq
uisadoras sobre a
pandemia, com as
principais
precauções a serem
observadas em
relação ao COVID-19;
Recomendações de
afastamento
temporário aos/as
pesquisadores/pesq
uisadoras que
visitaram países com
casos de COVID-19

AÇÃO  2 CONTROLE

• Colocação dos/das
servidores/servidora
s pertencentes à
grupos de risco em
atividades remotas;
disponibilização de
álcool em gel;
intensificação das
recomendações de
precaução.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

•Suspensão do
calendário da Pós-
Graduação;
Suspensão dos
processos seletivos
para ingresso em
Programas de Pós-
Graduação;
Aplicação imediata
da Portaria REITO
311/2020;
Suspensão da aula
inaugural da Pós-
Graduação;
Suspensão do edital
Cátedras UFU
01/2020;
Recomendação para
que as atividades de
bancas ocorram à
distância

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

•Apoio às atividades de
ensino na Pós-
Graduação, Pesquisa e
Inovação na área de
saúde ou área que
possa contribuir com o
enfrentamento do
COVID-19

• Manutenção de
equipamentos médicos
e pesquisa/produção
de Equipamentos de
Proteção Individual
para a área de saúde;
informações aos/as
pesquisadores/pesquis
adoras sobre editais e
chamadas com
investimentos em
áreas importantes ao
combate ao COVID-19;
incentivo e apoio à
produção de testes,
equipamentos,
pesquisas, atividades
de inovação e demais
iniciativas voltadas ao
enfrentamento do
COVID-19; veiculação
de mídias com
capacitações via canais
de comunicação do
CIAEM (Centro de
Incubação de
Atividades
Empreendedoras).

http://www.propp.ufu.br/rebir
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Rede de Biotério Roedores | Propp. 
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4.5 Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC)  

Articula, desenvolve e coordena as atividades de extensão e de cultura da Universidade, promovendo a 
interação da instituição com diversos segmentos sociais: entidades governamentais, setor privado, 
comunidades vulneráveis, movimentos sociais e público consumidor de conhecimentos, artes e serviços. 
A Pró-reitoria de Extensão e Cultura é formada pela Diretoria de Extensão, que coordena as ações de 
extensão, e a Diretoria de Cultura, que coordena as ações culturais na Instituição. 
 
As principais ações estratégicas foram orientadas pela Portaria PROEXC n. 17 de 25 de março de 2020 
que criou programas de extensão e de cultura remotos com o objetivo de incentivar a participação da 
comunidade acadêmica e extra-acadêmica na promoção de assuntos de interesse público, por meio da 
produção de mídias, conteúdos para educação a distância, cursos on-line na plataforma Moodle, bens 
artísticos e culturais de diferentes gêneros e atividades correlatas que possam disseminar 
conhecimentos, práticas e orientações relacionadas a temáticas no campo na extensão e da cultura. 
 
Atividades de Extensão. 
 
No campo da Extensão foi criado o Programa Rede de Extensão UFU EM CASA, por meio da Portaria 
Proexc nº 17, de 25 de março de 2020. Esse Programa tem por objetivo: 
difundir conhecimentos e produtos oriundos de projetos fomentados pelo Programa de Extensão 
Integração UFU/COMUNIDADE (PEIC), em todas as suas edições; 
promover atividades on-line com especialistas convidados nas áreas temáticas da extensão, conforme 
Resolução n. 25 de 2019 do Conselho Universitário; 
produzir vídeos informativos no campo de empreendimentos populares solidários e com participação 
da comunidade externa à Universidade; 
induzir ao oferecimento de cursos a distância pelas unidades acadêmicas e especiais da UFU, na 
plataforma Moodle; 
produzir mídias informativas pelas Empresas Juniores da Universidade. 
Ademais, por orientação da Portaria Proexc nº 16, de 17 de março de 2020, as atividades de extensão 
que implicavam em aglomerações foram integralmente suspensas. 
 

 
Rede de Extensão UFU em Casa – Proexc. 
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Campanhas desenvolvidas – Extensão – Proexc. 

 

 

 

 

 
Campanhas de Vacinação – Extensão- Proexc. 
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• Atividades de Cultura. 
 
No campo da Cultura, foi criado o Programa Festival de Cultura UFU em Casa, por meio da Portaria 
Proexc nº 17, de 25 de março de 2020. Esse Programa tem por objetivo: 
 
 

a) difundir conhecimentos e produções artísticas oriundas de projetos fomentados pelos editais do 
Programa Institucional de Apoio à Cultura (Piac servidor e estudantil) e do Programa de 
Ocupação do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Aché; 

b) promover ações artísticas e culturais realizadas pela própria Proexc, tais como: Cine UFU, Coral 
da UFU, ações do Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Aché, Arte na Praça e também 
as ações da Orquestra Popular do Cerrado; 

c) divulgar as ações desenvolvidas pelo Museu do Índio e demais unidades museais integrantes do 
Sistema de Museus da UFU, a exemplo do Guia de Museus da UFU, catálogos de exposições, 
vídeos institucionais, fotografias comentadas de acervos e coleções, dentre outras;  

d) selecionar propostas apresentadas por estudantes de graduação e de pós-graduação 
regularmente matriculados na UFU, de modo a estimular a criação artística em formato digital, 
nas mais diversas linguagens: artes visuais, cinema, circo, dança, literatura, música, 
performance, teatro e vídeo, dentre outras. 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Suspensão imediata
das atividades de
extensão da UFU:
eventos, programas,
projetos, cursos
presenciais e
prestações de
serviços. Foram
mantidas apenas as
ações de extensão
ligadas aos hospitais
da instituição e às
ações de saúde.

•Orientação para
atendimento remoto
dos servidores da
Proexc.

AÇÃO  2 CONTROLE

•Orientação à
continuidade das
atividades de
extensão para o
retorno das ações
acadêmicas;

•Suspensão das
atividades de
extensão nos
Museus e Centros e
Memória da UFU;

•Reorganização das
ações de extensão
da Feirinha Solidária
da UFU, com
recolhimento com
horário marcado aos
sábados;

•Criação de canais de
orientações.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

•Manutenção das
atividades de
extensão do Hospital
de Clínicas;

•Apoio às ações de
extensão no Hospital
Veterinário;

•Adiamento das
ações do Projeto
Alvorada e Mulheres
Mil realizados nos
presídios da
Instituição e nos
campi da UFU.

•Criação de
orientações para
venda online dos
agricultores
familiares.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

•Criação do Programa
Rede de Extensão
UFU em Casa com a
finalidade de
motivar a produção
de mídias de
interesse público
com embasamento
científico.

• Indução à criação
de cursos de
extensão a distância;

• Ampliação do
Programa de
Humanização do HC;

•Lançamento de
bolsas de extensão
para estudantes de
graduação,
educação
profissional e pós-
graduação;

•Criação da
Campanha UFU
Solidária para
arrecadação de
alimentos e
recursos.
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Igualmente às ações de extensão, por recomendação da Portaria Proexc nº 16, de 17 de março de 2020, 
todas as ações de cultura que implicavam em aglomerações foram suspensas.  
 

 
 

  
Festival de Cultura UFU em Casa – Proexc. 

 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Suspensão imediata
das atividades de
cultura da UFU:
eventos culturais,
programas, projetos,
apresentações,
saraus, visita aos
museus.

•Orientação para
atendimento remoto
dos servidores da
Proexc.

AÇÃO  2 
CONTROLE

•Orientação à
continuidade das
atividades de cultura
para o retorno das
ações acadêmicas;

•Suspensão das
atividades de cultura
nos Museus e
Centros e Memória
da UFU;

•Criação de canais de
orientações.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

• Orientação da
comunidade cultural
da UFU;

• Preparação de artes,
lives e conteúdos
artísticos;

• Produção de vídeos
sobre os museus
virtuais.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

•Criação do Programa 
Festival de Cultura 
UFU em Casa com a 
finalidade de motivar 
a produção de 
mídias com 
divulgações artísticas 
e debates sobre a 
cultura.

• Indução à criação de
mídias pelos projetos
de promoção
cultural;

• Inserção de ações
culturais no
Programa de
Humanização do HC;

•Lançamento do
Edital de Produção
de Mídias Artísticas.
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UFU Solidária | Proexc. 
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4.6 Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) 

A Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) é um órgão da administração superior que tem por 
missão contribuir com o acesso, a permanência e a conclusão de curso da comunidade estudantil na 
Universidade Federal de Uberlândia, por meio da implementação da Política de Assistência Estudantil 
voltada para inclusão social, produção de conhecimentos, formação ampliada, melhoria do 
desempenho acadêmico e da qualidade de vida, garantindo o direito à educação aos discentes. Atua, 
entre outras, nas áreas de esporte e lazer, moradia, alimentação, acessibilidade, transporte, atenção à 
saúde, inclusão digital, cultura, creche, apoio pedagógico e combate às discriminações de gênero, de 
diversidade sexual e étnico-raciais. 
 
Em conjunto com a Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante (Dirve) e a Diretoria de Promoção, 
Inclusão e Assistência Estudantil (Dires), junto as suas divisões, por meio da Portaria PROAE nº 10 de 25 
de março de 2020, nº  11 de 27 de março de 2020 e nº 12 de 10 de maio de 2020, (ainda em estudo 
outras) promove como principais ações estratégicas: 
 

• Atividades de inclusão e promoção. 
 
Na Universidade Federal de Uberlândia, oferecemos como ações para promoção e inclusão de 
estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, os benefícios diretos, nas modalidades de I - Moradia; 
II – Alimentação (para os campi, que não possuem infraestrutura de Restaurante Universitário, ou seja, 
nos campi de Monte Carmelo e Patos de Minas); III - Transporte Urbano (para as cidades que não 
oferecem transporte público gratuito aos estudantes, ou seja, Campus Pontal); IV - Transporte 
Intermunicipal; V -  Creche; VI - Acessibilidade; VII -Mobilidade Nacional; VIII - Mobilidade Internacional; 
IX- Apoio estudantil- em eventos e Apoio esportivo- competições e X- Apoio atividades culturais.  
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Além dos benefícios diretos, temos os benefícios indiretos, são definidos os Auxílios de Assistência 
Estudantil: I – Plantão Social; II – Acolhimento e atendimento à atenção a saúde (psicológico ou saúde); 
III – Atividades esportivas e lazer; IV – Atividades Culturais; V -  Apoio pedagógico; VI- Acesso ao 
Restaurante Universitário; VII- Vaga na Moradia Estudantil; VIII - Instrumental Odontológico como apoio 
material didático e IX- Transporte Urbano (recargas de transporte público via empresa contratada da 
Prefeitura Municipal), que serão indicados a seguir. 
 
 

• Atividades do Restaurante Universitário. 
 
O Restaurante Universitário (RU) tem como objetivo fornecer refeições balanceadas e adequadas, do 
ponto de vista nutricional e sanitário, à comunidade acadêmica e contribuir para práticas de ensino, 
pesquisa e extensão. Além disso, possui a missão de continuar sendo um equipamento social capaz de 
evitar a evasão ou a retenção acadêmica resultante de condições socioeconômicas específicas. 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Reuniões e
definições junto aos
setores da PROAE,
para a construção de
ações e atividades
que impactem na
vida acadêmica dos
estudantes.

AÇÃO  2 CONTROLE

• Suspensão, em razão
do imperativo de
isolamento social - a
partir do mês de abril
de 2020, o pagamento
de auxílios transporte
municipais e
intermunicipais
vigentes; exceto para
estudantes que
comprovarem a real
necessidade de
manutenção desse
auxílio em virtude de
alguma atividade que
não poderá ser
interrompida, como no
caso de estudantes da

área de saúde.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

• Concessão, de forma
emergencial o
pagamento de auxílio,
para o primeiro mês de
suspensão
das atividades
acadêmicas, para todos
os (as) estudantes
assistidos (as)
dos campi Uberlândia,
Monte Carmelo, Pontal
e Patos de Minas, que
poderá ser utilizado
para alimentação
ou transporte
(deslocamento para o
retorno em suas
residências de origem).

• Concessão do
pagamento de auxílio
aos estudantes
assistidos pelo
Programa Milton
Santos e/ou de outras
fontes concedidas pelo
Ministério da Educação.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

• Concessão do
pagamento dos auxílios
moradia, creche
e acessibilidade, confor
me fluxo
existente durante todo
o período de suspensão
do calendário
acadêmico.

•Concessão auxílio
alimentação para
todas(os) as(os)
estudantes internas(os)
ou estagiárias(os)
da área de saúde,
devidamente
relacionados às
práticas dos cursos
de Medicina,
Enfermagem, Técnico
de Enfermagem,
Técnico de Análises
Clínicas, Física Médica,
Biomedicina e
Engenharia
Biomédica que estivere
m realizando atividades
acadêmicas no HC-UFU
durante o período de
enfrentamento do
COVID-19.
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Medidas protetivas de espaçamento indicado nos Restaurantes Universitários – Proae. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO

•Definição junto aos
usuários(as) dos
Restaurantes
Universitários que a
validade dos tíquetes
adquiridos serão
extendidas, a partir do
retorno às aulas, de 30
dias (tiquetes físicos) e
90 dias (vouchers
digitais).

AÇÃO  2 CONTROLE

• Definição de medidas
protetivas enquanto o
RU ainda estiver
provendo refeições.
Neste sentido, definiu-
se que

• Será obrigatória a
higienização das
mãos na entrada e na
saída do
estabelecimento.

•O mobiliário
organizado com
espaçamento que
mantenha a distância
recomendada para os
usuários do RU.

•O ambiente do RU com
janelas abertas, sem a
utilização do ar-
condicionado, para
ventilação natural do
local.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

• Suspensão das
atividades de
fornecimento de
refeições a partir do dia
24 de março de 2020,
em todos os campi.

AÇÃO 4 ENFRENTAMENTO

•Concessão de auxliio
alimentação, em
decorrência do
fechamento dos
Restaurantes
Universitários, todos os
(as) estudantes
assistidos (as)
receberam o auxílio
emergencial em
pecúnia, em parcela
única.

• Criação da cartilha
com orientações
nutricionais para uma
boa alimentação em
casa, além da criação
de um canal de
comunicação para
atendimento de
dúvidas específicas
desta temática.
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Cartilha com orientação nutricionais - Proae 

 

• Atividades na Moradia Estudantil. 
 
A Moradia Estudantil da UFU possui atualmente 99 moradores, sendo um dos mais importantes 
equipamentos da universidade para implementação de políticas com enfoque na permanência dos 
discentes no ensino superior, sendo um instrumento crucial na promoção de igualdades, oportunidades 
e inclusão social. Tal equipamento responde à necessidade de oferecimento de apoio institucional à 
considerável parcela de estudantes com vulnerabilidades socioeconômicas, objetivando suporte 
adequado aos mesmos na questão da habitação. 
 

 
 
 
 

AÇÃO 1 RECOMENDAÇÃO

•Reunião na Moradia
Estudantil para
avaliação do cenário e
definições.

AÇÃO  2 CONTROLE

• Concessão do auxílio
transporte
emergencial a
todos(as) os(as)
estudantes residentes
da Moradia Estudantil,
para que retornem às
suas cidades, em
cumprimento à
suspensão do
calendário acadêmico.

• Concessão do auxílio
alimentação aos
moradores, em
decorrência do
fechamento do
Restaurante
Universitário.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

• Suspensão das
atividades da Moradia
Estudantil a partir do
dia 25 de março de
2020, considerando a
quantidade de
estudantes residentes
e o risco de
transmissão do COVID-
19, seguindo
orientações das
autoridades sanitárias.

AÇÃO 4 ENFRENTAMENTO

• Monitoramento
permanente, o estado
de saúde dos
residentes, incluindo
orientações
e indicativos
de cuidados e de
prevenção contra
a transmissão do
COVID-19.

• Concessão do auxilio
Moradia, para os
discentes que
comprovaram
permanência da cidade
de Uberlândia, em
decorrência de estágio
supervisionado e
obrigatório.
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• Atividades de esporte e lazer. 
 
A implementação de programas, projetos e ações para viabilizar a prática de atividades educacionais 
esportivas, socioculturais e de lazer, bem como ações de prevenção, promoção e cuidados à saúde. 

 
 
 

 
Cartilha Corpo em Ação – Proae. 

 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

• Suspensão por tempo
indeterminado, os
projetos de
treinamento, corrida
de rua e academias
universitárias.

AÇÃO  2 
CONTROLE

• Suspensão da
participação das
equipes UFU em
torneios e competições
da Confederação
Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU).

• Revisão do calendário
esportivo de todos os
eventos planejados
para o primeiro
semestre letivo de
2020, a saber: AGITA
UFU 2020-1, Corrida
UFU 5K, Torneio
Cheerleanding.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

• Suspensão de todas as
atividades realizadas
nos espaços físicos ou
agendamento de
horários, tanto nos
Centros Esportivos do
campus Educação
Física, quanto no Santa
Mônica e Umuarama.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

• Implementação do
projeto
#agitaufuemcasa.

•Criação de torneios de
jogos eletrônicos, em
parceria com a Atlética
Santa Bronx.

•Criação da cartilha
Corpo em Ação, com
edições semanais
demonstrando
sequência de imagens
e instruções de
exercícios para serem
executados em casa.
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Torneio de Jogos Eletrônicos da UFU – Proae. 

 

• Atividades de saúde, social, apoio educacional e promoção de igualdades. 
 
O atendimento dos discentes na área da saúde, social, pedagógico e outros, que possam refletir  na vida 
pessoal e acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento das potencialidades do estudante e da sua 
qualidade de vida. Este atendimento tem como perspectivas o acolhimento, a orientação, a prevenção 
e a promoção de saúde. Trata-se de um conjunto de ações que procuram contribuir com o 
enfrentamento às dificuldades educacionais e seus reflexos na vida pessoal e acadêmica. Assim, 
traçamos ações preventivas e de apoio pedagógico e de atendimento em psicologia educacional que 
contribuam para o desenvolvimento das potencialidades do estudante, além da promoção das ações 
afirmativas de igualdade de gênero, étnico-racial e de diversidade sexual, desenvolvendo atividades de 
acolhimento e afiliação à vida universitária e combate sistemático a toda forma de racismo, violência 
contra a mulher e homofobia, dentre outras, promovendo a permanência material e simbólica no ensino 
superior. 
 

 
E-books: Atenção, memória, emoções e aprendizagem – Proae. 
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Cartilha Orientativa de Saúde – Proae. 

 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Afastamento imediato
dos grupos de risco e
servidores que
estiveram em viagens
internacionais ou em
contato. (esta ação é
geral a todas as
divisões).

•Continuidade da 1 º
chamada e Suspensão
da 2º chamada, do
edital 01/2020 de
auxílios da Assistência
Estudantil.

•Manutenção da
seleção do edital
03/2020, Promisaes,
de alunos estrangeiros.

AÇÃO  2 CONTROLE

• Suspensão dos
atendimentos presenci
ais no plantão social,
psicológicos, apoio
pedagógico e de
neuropsicologia.

•Implementação do
trabalho remoto.

•Suspensão dos eventos
psicoeducativos
presenciais.

•Suspensão dos eventos
temáticos presenciais.

•Suspensão do edital
02/2020, de
recadastramento.

AÇÃO 3 PROTEÇÃO

• Criação do
atendimento
psicológico online.

• Criação do
atendimento em apoio
pedagógico online.

AÇÃO 4 

ENFRENTAMENTO

•Criação da cartilha
informativa sobre a
ansiedade, ataques de
pânico e sintomas
relacionados ao
COVID19.

•Criação do projeto e-
books e podcasts
voltados para o
estímulo da atenção e
aprendizagem dos
alunos.

• Criação e participação
do Projeto PROTEGER-
SE, em parceria com
outras unidades
administrativas e
acadêmicas.

•Criação das
campanhas de
promoção de
igualdades e
desenvolvimento de
eventos virtuais.
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PROJETO PROTEGER-SE 

 
O projeto PROTEGER-SE surge da união de mais de 60 (sessenta) profissionais da área de saúde da 
Universidade Federal de Uberlândia e de diversas parcerias, como uma ação emergencial de 
enfrentamento à COVID-19, na Instituição.  
 
A pandemia de COVID-19 poderá afetar milhões de pessoas no que tange à saúde mental, como: 
transtornos de ansiedade, estresse, depressão entre outros. A comunidade da UFU, assim como de 
todo o mundo, sofre os impactos dessa pandemia, ora por trabalhar na linha de frente do combate 
ao vírus, como os profissionais de saúde, discentes, docentes e gestores que atuam dentro e fora no 
Hospital de Clínicas; ora como pesquisadores em busca de soluções e auxílios no momento dessa crise 
mundial, como também sofre a comunidade que está em isolamento e distanciamento social, com 
dificuldades financeiras e incertezas com relação ao futuro. Assim, em consonância com os diferentes 
conselhos de classe, o projeto, que oferece um serviço on-line de atendimento terapêutico, fruto de 
esforços de diferentes profissionais e setores da UFU é um espaço on-line de apoio e acolhimento, 
além das parcerias para os seus encaminhamentos.  
 
É importante destacar que todos os atendimentos estarão sobre sigilo e confidencialidade, além do 
cumprimento da responsabilidade ética e profissional. 
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4.7 Prefeitura Universitária (PREFE)  

A Prefeitura Universitária tem por objetivo propor aos conselhos superiores políticas e diretrizes 
relativas ao uso e ocupação dos espaços institucionais, providenciando e mantendo a regularização legal 
dos bens imóveis de domínio da UFU; mantendo registro dos documentos, títulos e alvarás; 
promovendo o controle, fiscalização e manutenção dos imóveis, próprios ou alugados, utilizados no 
interesse da UFU; orientando e acompanhando, por proposta dos conselhos superiores, os processos 
de concessão de áreas físicas institucionais para o estabelecimento de atividades comerciais de 
interesse da comunidade universitária; controlando e mantendo registros dos custeios de manutenção 
e conservação da infraestrutura da Universidade com vistas à elaboração do orçamento anual; 
mantendo registros e documentos dos contratos de prestação de serviços nas áreas atendidas pela 
PREFE e promovendo o acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas. 
 
As principais ações estratégicas foram: 
 

 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO 1 
RECOMENDAÇÃO

•Distribuição de álcool
gel para as Unidades
Acadêmicas e
Administrativas.

•Recomendações a
adequada higienização
aos servidores e
colaboradores seguindo
as orientações da
Organização Mundial da
Saúde.

• Suspensões imediatas
de grandes
aglomerações, como
eventos
comemorativos,
científicos, artísticos e
culturais e
afastamentos dos
grupos de riscos.

• Definição de apoio em
obras em horário
reduzido e com as
devidas precauções e
orientações.

AÇÃO  2 
CONTROLE

• Definição das
atividades essenciais e
nos compromissos
estabelecidos, além de
fortalecer o papel social
da Instituição por meio
de novas ações,
readaptadas ao novo
contexto imposto.

•Monitoramento das
portarias de pedestres e
veiculos, para dimunuir
o acesso na Instituição.

•Suspensão temporária
de viagens coletivas e
individuais, aéreas e
terrestres, desta forma,
somente serão
concedidas passagens e
diárias em casos
imprescindíveis.

•Continuidade da
elaboração de projetos
arquitetônicos,
urbanísticos e
paisagísticos de forma
remota.

AÇÃO 3 
PROTEÇÃO

• Garantir o
distanciamento e
isolamento social, como
medida preventiva e
protetiva da
comunidade
universitária., evitando
assim maiores dados,
incluindo casos graves
ou óbitos.

• Garantir medidas
protetivas e sanitárias
nas obras, que de um
modo geral, não
provocam grandes
aglomerações.

•Redução dos serviços
de limpeza,
manutenções e
infraestrutura.

AÇÃO 4 
ENFRENTAMENTO

• Garantir o incentivo
cientifico de produção
de novas tecnologias e
pesquisas, para apoiar a
sociedade. Além da
sistematização de dados
e informações, com
resultados e reflexões
que possam subsidiar
situações semelhantes
no futuro.

• Revezamento de
servidores, que
atividades essenciais,
principalmente na
fiscalização de
contratos.

•Deslocamento das
equipes de manutenção
e infraestrutura para
atender necessidades
de adequações ou
reformas para o
combate da COVID-19,
em laboratórios e no
Hospital de Clínicas.

• Parceria para
Higienização das
estruturas físicas da
UFU.
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Parceria com PREFE e DMAE | Higienização do Campus Umuarama – Prefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformas de Laboratórios | Enfrentamento COVID-19 | Prefe. 
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5. Estruturas acadêmicas  
5.1 Unidades acadêmicas  

A Universidade Federal de Uberlândia é composta por Unidades Acadêmicas, Unidades Especiais de 
Ensino e Unidades Administrativas. As Unidades Acadêmicas são distribuídas nas cidades de Uberlândia, 
Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas, conforme indicado abaixo: 
 
 

 

 
 
 

16 Faculdades 
e 16 Institutos

2 Unidades 
especiais

77 cursos de 
graduação 
presencial

+ 43 
mestrados 

acadêmicos

+ 8 mestrados 
profissionais

+ 23 
doutorados.



 

 

52 

 

 

 
 

 

 

 

Faculdade de Engenharia Mecânica | FEMEC

O desenvolvimento de protótipos de peças para respirador mecânico de baixo custo e
complexidade, que possam ser construído em massa, em pouco tempo e com os recursos
disponíveis no mercado nacional.

Além da produção de unidades de equipamentos de proteção individual (EPI), ou seja
proteção facial, por uma equipe de voluntários, entre professores, técnicos administrativos e
estudantes.

Fonte: http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/parceria-pela-vida.

Instituto de Química | IQUFU

A produção de álcool em gel 70% e líquido, após a constatação de escassez de álcool 70%,
tanto em gel, quanto glicerinado e líquido para disponibilização ao Hospital de Clínicas da
UFU e outros equipamentos de saúde. O material foi produzido no laboratório 1D 05, no
Campus Santa Mônica, com a ajuda de professores, alunos da pós-graduação e técnico do
laboratório.

Fonte: http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/instituto-de-quimica-produz-alcool-
glicerinado-para-hospital-de-clinicas

Faculdade de Engenharia Elétrica | FEELT

A manutenção de equipamentos para o Hospital de Clínicas da UFU, com a participação de
docentes, técnicos e estagiários. Os equipamentos são essenciais para o combate ao
coronavírus, como monitores e ventiladores pulmonares.

Fonte: http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/estagiarios-de-engenharia-biomedica-
contribuem-com-manutencao-de-equipamentos-no

A elaboração de pesquisa sobre as imagens radiológicas de pulmões para diagnóstico de
Covid-19. O objetico é conciliar o processamento de imagens médicas e sistemas
computadorizados de auxílio ao diagnóstico (sistemas CAD), para detectar (em nível de
diferenças sutis de relação entre pixels que compõem as imagens) alterações nas imagens da
radiografia de tórax que pudessem caracterizar e diferenciar uma imagem de pneumonia
causada por Covid-19 de outras.

Fonte: http://comunica.ufu.br/noticia/2020/04/pesquisadores-da-ufu-analisam-imagens-
radiologicas-de-pulmoes-para-diagnostico-de
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Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | FAEFI

A elaboração da pesquisa intitulada "Atividade Física e Distanciamento Físico/Social de
Estudantes pelo grupo de Estudos sobre Gestão do Esporte, Lazer e Saúde (GPELS). O
objetivo é entender os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde e bem-estar dos
alunos de cursos de graduação e pós-graduação na instituição.

Fonte: http://www.comunica.ufu.br/comunicado/2020/05/academicos-da-ufu-podem-
colaborar-em-pesquisa-sobre-saude-e-bem-estar-de

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design | FAUED

A elaboração do Concurso de Ideias – Equipamento Móvel para Higienização de Mãos em
locais públicos”. O público-alvo forma os estudantes regularmente matriculados na UFU,
sejam em cursos de graduação e pós-graduação em Design, Arquitetura e Urbanismo, de
Engenharias ou de outras áreas. com a finalidade de estimular os estudantes da área a
refletirem, de forma colaborativa, sobre a função social da universidade e sua contribuição
para solucionar situações emergenciais em contextos reais de intervenção, como o caso da
diminuição das chances de contágio da população em situação de mobilidade pela Covid-
19

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/ufu-promove-concurso-para-projeto-de-
equipamento-movel-de-higienizacao-de-maos

Instituto de Ciências Sociais | INCIS

A criação de material informativo para tirar dúvidas da população sobre o auxílio financeiro
emergencial do Governo Federal e amenizar a crise econômica provocada pela pandemia
de covid-19. Com a participação de estudantes e docentes, elaboraram a divulgação para
redes sociais, em associações de bairro, Organizações Não Governamentais (ONGs),
movimentos sociais, coletivos e entidades próximas aos setores populares que podem
precisar de orientações.

Fonte: http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/ufu-esclarece-duvidas-sobre-auxilio-
financeiro-emergencial
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Laboratório de Nanobiotecnologia | Apresentação para o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC). 
 

Instituto de Biotecnologia | IBTEC

A elaboração da pesquisa do Laboratório de Nanobiotecnologia, no Campus Umuarama, em
Uberlândia, para a criação de plataformas tecnológicas para dois sensores portáteis, eletroquímico e
biofotônico.

Fonte:http://www.comunica.ufu.br/comunicado/2020/04/marcos-pontes-visita-ufu-na-tarde-desta-
segunda-feira.

A elaboração de parceria para a implementação e realizarão testes de diagnóstico para o COVID19, no
Laboratório de Diagnóstico e Análises Moleculares, permitindo aumentar o acesso e agilizar a
disponibilização dos resultados, na cidade de Patos de Minas e região.

Fonte:http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/mec-libera-recursos-para-ufu-fazer-testes-de-
coronavirus.
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Insituto de Física | INFIS

A recupeção de ventiladores respiratórios para Hospital de Clínicas. Os ventiladores eram
utilizados, principalmente, pelos alunos do curso de Física Médica, como instrumento de
ensino e pesquisa dos futuros profissionais.

Fonte:http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/03/fisica-medica-da-ufu-recupera-
ventiladores-respiratorios-para-hospital-de-clinicas

A avalição de máscaras e sua eficiência contra o coronavírus, por meio da análise de
micropartículas, foi possivel identificar a quantidade de partículas por milímetro quadrado
ma tabela e sua classificação por tipos de máscaras de acordo com a de proteção, desde a
eficiência "muito alta" até a "muito baixa.

Fonte:http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/05/fisicos-da-ufu-avaliam-quais-
mascaras-sao-mais-eficientes-contra-coronavirus

Instituto de Ciências Biomédicas | ICBim

A elaboração de parceria para a implementação e realizarão testes de diagnóstico para o
COVID19, no Laboratório de Imunoparasitologia, permitindo aumentar o acesso e agilizar a
disponibilização dos resultados, na cidade de Uberlândia e região.

Fonte:http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/mec-libera-recursos-para-ufu-fazer-
testes-de-coronavirus.

Faculdade de Direito | FADIR

A elaboração de pesquisa sobre os direitos dos passageiros-consumidores de transporte
Aéreo em tempos de pandemia. O objetivo é esclarecer aos consumidores do setor acerca
das diversas legislações que vêm sendo diariamente promulgadas com vistas a impedir o
colapso das companhias aéreas e, ao mesmo tempo, assegurar os direitos dos passageiro.

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/direitos-dos-passageiros-em-tempos-de-
pandemia-e-tema-de-artigo

Estudantes e professores desenvolvem o projeto “Observatório Jurídico Covid-19” e
coletam as informações divulgadas pelos portais oficiais do Estado e por veículos de
notícias sobre as ações tomadas pelos três poderes ‒ Executivo, Legislativo e Judiciário ‒ no
combate à Covid-19 e publicam no Instagram, pelo perfil @observatoriocoronavirus.

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/estudantes-de-direito-da-ufu-organizam-
observatorio-juridico-covid-19
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Instituto de Física | INFIS. 
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As informações referentes as unidades acadêmicas serão constantemente atualizadas conforme 
publicações no http://www.comunica.ufu.br/topicos/covid-19. 
 
 
 
 

Instituto de Ciências Humanas do Pontal| ICHPO

A elaboração da pesquisa, que faz parte da macro pesquisa “Representações espaciais e
sociais da fé e da religiosidade popular na mesorregião geográfica Triângulo Mineiro/Alto
Paranaíba, MG, tem como objetivo avaliar os impactos sociais do coronavírus em
comunidades religiosas. Em decorrência da pandemia, pesquisadores de religiosidade
popular, busca compreender os impactos sociais do novo coronavírus nas comunidades e
as relações estabelecidas através dos fenômenos e objetos de crença religiosa.

Fonte: http://comunica.ufu.br/node/15187.

http://www.comunica.ufu.br/topicos/covid-19
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5.2 Campi Avançados  

5.2.1 Campus Pontal 

 
O Campus Pontal vem implementando diversas ações estratégicas, conforme indicado abaixo: 
 

• Na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social 
(FACES): 

a) Doações para discentes, Hospital, Sopa Solidária, Cestas Básicas, Fabricação de Máscaras; 
b) Micro e Pequenas Empresas & Micro Empreendedor Individual (MPE & MEI) com Problemas & 

Alternativas – Crise Coronavírus (Covid-19); 
c) Projeto de pesquisa denominado Fique em casa, com o objetivo de identificar as mudanças do 

comportamento do consumidor frente à pandemia (COVID-19);  
d) Projeto de pesquisa denominado “Modelo matemático e simulação computacional para a 

determinação de ponto ótimo de início de quarentena e flexibilização”.  
e) Desenvolvimento de duas pesquisas comportamentais relacionadas ao coronavírus e à COVID-

19;  
f) Orientação remota de  residentes da R.M.-FAMED sobre os programas de emergência e 

elaboração com os residentes de protocolos emergenciais para atendimento da COVID-19, entre 
outras ações.  

 

• No Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP): 
a) Estudo do potencial mutagênico, recombinogênico e carcinogênico da hidroxicloroquina em 

células somáticas de Drosophila melanogaster; 
b) Estudo da INTERAção entre proteína SPIKE de SARS-CoV-2 e receptores de linfócitos humanos;  
c) Execução do evento em comemoração ao Dia Nacional da Matemática – jogos em casa; 
d) Elaboração do vídeo que permite visita virtual ao Parque do Goiabal; 
e) Elaboração do Jogo da Memória do Parque do Goiabal;  
f) Estudo do  fenômeno de spillover, a degradação dos ecossistemas e o surgimento de epidemias; 
g) Estudo sobre  a Utilização da Libras como Ferramenta para Levar Informações Relacionadas ao 

Novo Coronavírus/Covid-19; 
h) Criação do Projeto Otimize-se, com a finalidade de desenvolver e distribuir cartilhas sobre 

otimização no gerenciamento de atividades do lar, para moradores dos bairros no entorno do 
Campus Pontal da UFU no município de Ituiutaba – MG; 

i) Criação do Projeto Conhecer, com a finalidade de promover visitas técnicas dos alunos a museus 
e instituições de pesquisas na área de matemática e de ciências, por meio de divulgação nas 
redes sociais, sobre a possibilidade de se realizar viagens e visitas virtualmente às cidades 
históricas e museus do Brasil; 

j) Criação do Projeto de Nivelamento em Matemática, com o objetivo de acompanhar os alunos 
nas disciplinas de matemática; 

k) Oficina Virtual: Figuras Em Movimento e Objetos Tridimensionais.  
 

• No Instituto de Ciências Humanas (ICH): 
a) Representação da UFU no Comitê Externo de Enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19) 

do município de Ituiutaba/MG; 
b) Participação na Campanha UFU Solidária PROEXC; 
c) Elaboração da Campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal para distribuição junto 

aos moradores de rua de Ituiutaba; 
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d) Projeto de pesquisa, com o objetivo de avaliar os impactos sociais do coronavírus em 
comunidades religiosas; 

e) Elaboração do Livro em homenagem ao Dr. Miguel Angel Troitiño  - Universidad Complutense de 
Madrid. Falecido no dia 21/04, vítima da COVID-19. O professor foi responsável por ações que 
resultaram no tombamento de diversas cidades espanholas como patrimônio mundial pela 
UNESCO; 

f) Execução do evento III Seminário da Congada, no formato virtual. Este seminário refere-se à 
atividade da congada mineira, mais particularmente da congada de Minas Gerais, como 
expressão cultural que marca identitária do estado. 

 

Ainda no Campus Pontal, a obra denominada 1JCP continua no cumprimento dos prazos para finalização 
do Bloco A e parcialmente do Bloco B e C, com a previsão de conclusão dos Laboratórios de ensino para 
os cursos de Química, Geografia, Biologia e Engenharia da Produção. 

 

 

 
Obras do 1JCP – Laboratórios de ensino – Campus Pontal. 

Fonte: Guilherme Silveira 
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5.2.2 Campus Monte Carmelo   

 

O Campus Monte Carmelo vem implementando diversas ações estratégicas, sendo a primeira com a 
aplicação imediata do formulário “Colabore conosco! ”, com o objetivo de coletar informações sobre as 
movimentações dos docentes, discentes, técnicos e funcionários terceirizados da UFU/MC, com a 
finalidade de subsidiar o planejamento de ações relativas à prevenção da dispersão do coronavírus 
(COVID-19). A entrevista aconteceu entre os dias 14 e 16 de Março de 2020, tendo respondidos 255 
entrevistados, sendo: 217 discentes, 36 docentes, 1 técnico, 1 funcionário terceirizado. 
 
Os principais resultados: 
 

a) 38 pessoas declararam ter histórico de doenças hepáticas, cardiovasculares, renais ou 
autoimunes; 13 pessoas, dentre essas 38, declararam que estão ou estiveram (nos últimos 15 
dias) com os sintomas de gripe/resfriado; 

b) 77 indivíduos estão ou estiveram (últimos 15 dias) com os sintomas de gripe/resfriado; 
c) 110 pessoas tiveram contato com indivíduos que apresentavam os sintomas de gripe/resfriado, 

nos últimos 15 dias; 
d) 56 pessoas declararam que o contato com as pessoas que apresentavam os sintomas ocorreu na 

UFU campus Monte Carmelo; 32 pessoas, dentre os 56, estão ou estiveram (últimos 15 dias) com 
gripe/resfriado; 

e) 184 declararam que pretendem viajar, caso haja suspensão das atividades acadêmicas. 
 
Além disso, diversas ações estão sendo elaboradas, sendo destacadas:   
 

a) Campanha #SolidariedadexCOVID19, idealizada pelos professores Cleyton Batista de Alvarenga 
e Paula Cristina Natalino Rinaldi, com o objetivo de arrecadar cestas básicas para serem doadas 
a famílias carentes da cidade ou cujos provedores perderam seu emprego. 

b) Doação de materiais, idealizado pelo Prof. George Deroco Martins, por meio da doação de itens 
de proteção individual de saúde, tais como: luvas, máscaras, álcool, dos laboratórios do campus 
da UFU/Monte Carmelo,  para a Secretaria de Saúde de Monte Carmelo. 

c) Disponibilização do espaço do SESI (Espaço atualmente ocupado pela UFU/Monte Carmelo) no 
dia 07 de Abril para a Campanha de Vacinação de idosos contra a gripe.  
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Materiais doados para Secretaria de Saúde de Monte Carmelo | UFU Monte Carmelo. 
 

5.2.3 Campus Patos de Minas 

 
O Campus Patos de Minas também vem implementando diversas ações estratégicas, sendo a primeira 
com a aplicação imediata do formulário informativo, no intuito de coletar informações sobre as 
movimentações dos docentes, discentes, técnicos e funcionários terceirizados da UFU Patos de Minas, 
com a finalidade de subsidiar o planejamento de ações relativas à prevenção da dispersão do 
Coronavírus (COVID-19). Foram 307 respostas, sendo que 72% das respostas foram de discentes, 12,7% 
de docentes, 8,8% de técnicos, 5,5% de terceirizados. 
 
Os principais resultados: 
 

a) 65% viajaram para outras cidades entre os dias 17 de Janeiro e 17 de março de 2020, incluindo 
estrangeiras de países como Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Uruguai, Alemanha, Turquia, 
Espanha e Inglaterra. Muitos destes países têm enfrentado situações graves nas últimas semanas 
para o combate a esta pandemia; 

b) 23,1% dos entrevistados apresentaram sintomas de gripe; 
c)  66% tiveram contato com pessoas com sintomas de gripe considerando as duas primeiras 

semanas de março coincidindo com o início das aulas do semestre 2020-1 da UFU.  
d) Aproximadamente 80% dos 66% que tiveram contato com pessoas com sintomas de gripe 

tiveram este contato na própria Universidade, evidenciando a necessidade do isolamento social 
para evitar a possível exposição ao vírus. 

e) Foram solicitadas também informações quanto à saúde do entrevistado tais como histórico de 
doenças pulmonares, hepática, renal, cardíaca, autoimune e diabetes, que constituem grupos 
vulneráveis. 23,5% manifestaram ter uma destas comorbidades.  
 

Outras ações relevantes têm sido realizadas pelos servidores da UFU Campus Patos de Minas tais como:  
a) Produção de máscaras de proteção para os profissionais da área da saúde de hospitais de Patos 

de Minas em colaboração com Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Patos de 
Minas; 
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b) Participação em projetos de pesquisa em colaboração com diversas Instituições para busca de 
novas formas de diagnóstico e tratamento da COVID-19; 

c) Criação do Laboratório de Diagnóstico e Análises Moleculares para realização de 400 a 800 
exames de diagnóstico molecular por mês para a população de Patos de Minas e região. Esta 
ação tem apoio da Secretaria de Educação Superior – MEC, Prefeitura Municipal de Patos de 
Minas, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho. 

 

 

 
Laboratório de Diagnóstico e Análises Moleculares | UFU Patos de Minas. 

 

5.3 Escola Técnica de Saúde - ESTES 

A Escola Técnica de Saúde na Universidade Federal de Uberlândia oferece formação técnica e 
tecnológica nas áreas de Enfermagem, Análises Clínicas, Saúde Bucal, Prótese Dentária, Controle 
Ambiental e Segurança do Trabalho. 
 
As ações estratégicas desenvolvidas para o enfrentamento da COVID-19: 
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a) Participação com fomento da unidade no processo seletivo simplificado para bolsista de 
extensão programa institucional de humanização Hospital de Clínicas (UFU). 

b) Participação com fomento da unidade na Portaria PROAE Nº 11 de 2020 que normatiza 
pagamento de auxílio emergencial- área hospitalar a discentes. 

c) Participação em grupo de pesquisa da USP para avaliação do uso de EPIs pelos profissionais de 
saúde durante a pandemia; 

d) Criação de um instrumento de avaliação do uso de máscaras pela população; 
e) Participação do projeto Proteger-se, desenvolvido pela UFU; 
f) Atendimento presencial a mulheres vítimas de violência doméstica pelo NUAVIDAS; 
g) Atendimento virtual a gestantes, tirando dúvidas sobre COVID-19. 
h) Ações de apoio e acolhimento dos alunos através dos grupos de WhatsApp nas principais 

demandas durante a pandemia.  
i) Implementação da "Chamada virtual". A chamada virtual no grupo do WhatsApp é uma forma 

descontraída de saber notícias mais específicas de cada aluno. Cada semana um professor faz a 
"chamada" e encaminha uma pequena mensagem de acolhimento. Para aqueles alunos que não 
estão respondendo no grupo, são enviadas mensagens privadas para saber se está tudo bem e 
se tem algo que os professores possam ajudar. 

j) Divulgação e orientação dos alunos quanto às informações oficiais divulgadas pelo Comitê de 
Monitoramento à COVID-19 da UFU por meio das mídias sociais e pelo WhatsApp; 

k) Divulgação por meio das mídias sociais e pelo WhatsApp de ações da UFU no comunica.ufu para 
que os alunos que tenham interesse possam participar; 

l) Envio de editais abertos pela UFU que contemplem a participação dos nossos alunos por meio 
das mídias sociais e pelo WhatsApp; 

m) Docente membro das reuniões semanais na Plataforma RNP/WebConf do Grupo de Estudos 
Interdisciplinares sobre COVID-19; 

n) Projeto de Pesquisa: "Mapear e caracterizar pessoas suspeitas de COVID-19 em seus contextos 
territoriais na cidade de Uberlândia". Esse grupo é formado por 17 professores/técnicos de 
diversos cursos da UFU. 

o) Manutenção do estágio supervisionado no HC/UFU como forma de colaborar com a assistência 
de enfermagem prestada por essa unidade de saúde; 

p) Disponibilização de equipamentos de proteção individual que tínhamos para o HC/UFU: 

• Avental descartável - 130 unidades 

• Óculos de proteção - 90 unidades 

• Toucas descartáveis - 1300 unidades 

• Máscaras descartáveis - 500 unidades 

• Luvas de procedimento PP - 1200 unidades 

• Luvas de procedimento P - 1000 unidades 

• Luvas de procedimento M - 3000 unidades 

• Luvas de procedimento G - 1200 unidades 
q) Disponibilização de termômetros infravermelho para realização de triagem no Hospital do 

Câncer; 
r) Produção de material informativo completo que trata sobre a história da COVID-19 para os 

estudantes e nesse momento editando informações mais resumidas. 
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Orientações em higiene bucal pela equipe do Curso Técnico em Saúde Bucal. 

Fonte: http://www.estes.ufu.br/acontece/2020-05-dicas-do-curso-tecnico-em-saude-bucal-para-a-
pandemia 

5.4 ESEBA 

A Escola de Educação Básica - Eseba - é uma Unidade Especial de Ensino da Universidade Federal de 
Uberlândia, cuja finalidade é oferecer ensino básico ao público da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, bem como oportunizar campo preferencial para estágios práticos de alunos dos cursos 
de licenciaturas dessa Universidade. 
 
A Eseba determinou a suspensão das atividades presenciais e aulas, seguindo e considerando todas as 
proposições para política de enfrentamento da COVID-19 da UFU.  
 
A unidade propôs o espaço virtual o “Eseba em Casa” 
(http://www.eseba.ufu.br/acontece/2020/04/esebaufu-em-casa) com atividades que mantenham 
vínculo com a instituição de modo remoto. Semanalmente, às terças-feiras, lançamos um material 
organizado por docentes das diferentes áreas de conhecimento. O material não substitui aulas 
presenciais, mas cria uma possibilidade de interação durante a pandemia. Durante esse tempo, 
realizamos a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos através da verba da merenda escolar à 
comunidade e realizaremos outro momento na próxima quinta-feira, 07 de maio de 2020 (atendendo à 
LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020). 
 
É importante destacar que o grupo gestor, direção, técnicos e coordenação têm feito estudos da 
conjuntura e atuado em comissões administrativas e pedagógicas, projetos e grupos de pesquisa, 
projetos e ações de extensão dentre outras ações vinculadas aos planos de trabalho docente.  
 

http://www.estes.ufu.br/acontece/2020-05-dicas-do-curso-tecnico-em-saude-bucal-para-a-pandemia
http://www.estes.ufu.br/acontece/2020-05-dicas-do-curso-tecnico-em-saude-bucal-para-a-pandemia
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Material produzido para o  3º Ciclo - 6º e 7º anos -  O jornal digital da Eseba – “Eseba em Notícia” | 
ESEBA. 

Fonte: http://www.eseba.ufu.br/acontece/2020/04/esebaufu-em-casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eseba.ufu.br/acontece/2020/04/esebaufu-em-casa
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6. Estruturas estratégicas  
6.1 Ouvidoria 

A Ouvidoria da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) possui como finalidade empreender ações na 
defesa dos direitos individuais e coletivos da comunidade universitária e busca o aperfeiçoamento das 
atividades institucionais destinadas a atender aos segmentos da sociedade civil e aos diversos setores 
da Universidade, com jurisdição em todos as áreas acadêmicas e administrativas dos campi da UFU. 
 
Para o enfrentamento da COVID-19, a Ouvidoria adotou atividades administrativas e atendimentos de 
forma remota. O atendimento é agendado pelo e-mail ouvidoria@reito.ufu.br. Após o contato, o 
atendimento passa a ser o registro da ocorrência – o solicitante será direcionado para a plataforma 
digital apropriada para o atendimento on-line. 
 
 Os canais de reclamações, denúncias, elogios, solicitações ou sugestões relativas à estrutura e 
funcionamento da UFU podem ser acessados pela plataforma Fala.BR pelo endereço: 
https://falabr.cgu.gov.br/. 

 
 
Os números de manifestações são: 
 

Ano/2020 Manifestações Média 
dia 
respostas 

Resolutividade 
% 

Satisfação 
% 

Manifestações 
COVID-19 

Média dia 
respostas 

Tipologia 

Janeiro  143 12,4 60 70 0   

Fevereiro 123 19,31 50 0 0   

Março 99 14,01 60 40 2 5,32 Sugestão 

Abril 47 9,99 100 100 2 2,76 Reclamação 

Maio 
(08/05) 

18 0.01 100 - 5 em 
tratamento 

 

Fonte: http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm 
 

mailto:ouvidoria@reito.ufu.br
https://falabr.cgu.gov.br/
http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm
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6.2 Bibliotecas  

O Sistema de Bibliotecas (SISBI) centraliza todas as atividades de aquisição e processamento técnico das 
Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de promover o acesso à informação, 
por meio de produtos, serviços e difusão da produção intelectual, em contribuição ao desenvolvimento 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, acompanhando as mudanças tecnológicas, culturais e 
sociais. O SISBI atualmente é composto por oito bibliotecas, sendo seis universitárias, uma escolar e 
uma especializada. 
 
O Sistema de Bibliotecas (SISBI-UFU) definiu como ações estratégicas, abaixo: 
 

a) suspensão das  atividades presenciais das Unidades de Uberlândia e campi avançados por tempo 
indeterminado. As atividades continuarão sendo realizadas na modalidade remota pelos 
servidores, em respeito às orientações preventivas para evitar a disseminação do vírus. 

b) Fechamento do calendário de renovações dos empréstimos domiciliares e a data válida para 
próxima renovação se dará em 29 de maio de 2020. Em caso de manutenção da prorrogação da 
suspensão das atividades, o prazo será alterado, não trazendo prejuízo aos usuários, como 
multas.  

c) Criação de um grupo composto pelos gerentes e coordenadores da biblioteca para tratar 
assuntos pertinentes às ações sobre a COVID-19; 

d) Conferências entre os gestores para tomadas de decisão através da Web MConf-RNP, Whatsapp, 
Skype e outros;  

e) Manutenção do Sistema de Consulta do Acervo Bibliográfico UFU;  
f) Disponibilização de Notebooks para Servidores Gestores e servidores, do Setor de Seleção e 

Aquisição, desenvolverem suas atividades remotamente; 
g) Manutenção e Atualização do Software de Gerenciamento, Sophia, em parceria com o CTI; 
h) Manutenção do Software de aquisição e doações de materiais Informacionais, o 

SIGAMI, em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação (CTI-UFU); 
i) Elaboração dos Processos de Aquisição de diversas Bases de Dados e materiais informacionais. 

 
O Setor de Bibliotecas Digitais/Repositório vem executando e oferecendo atividades remotas: 
 

a) Acesso e controle da Biblioteca Digital de Peças Teatrais - BDTeatro; Atendimento e orientação 
aos usuários quanto aos recursos do Repositório Institucional, como acesso e submissão de 
Teses, Dissertações, TCCs e outros materiais; 

b) Tutoriais de utilização do Repositório Institucional; 
c) Orientação sobre o cadastro, integração e povoamento do ORCID; e 
d) Orientações sobre indexação de revistas em diretórios e bases de dados. 

 
O Setor de Referência oferece os serviços digitais através das redes sociais e da Internet, com a 
disponibilização em redes sociais sobre trial de base de dados e treinamentos como: 
 

a) Acesso estendido aos materiais de referência na plataforma Cambridge Core: Cambridge 
Companions, Cambridge Histories e Cambridge Elements.  O acesso gratuito ao Sistema de 
Bibliotecas; 

b) Disponibilidade de todos os Institutional Textbooks on Core gratuitamente para que nossos 
usuários possam acessar mais de 700 livros em HTML na plataforma Cambridge CORE. 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-histories/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
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c) Links com informações, estudos e conteúdos especializados a respeito do COVID-19. Fontes de 
informação seguras, coerentes, reais e com um claro contexto clínico. 
Acesse: http://mkt.dotlib.com/covid19/ 

d) Disponibilidade de diversos títulos de e-books da Harvard Business Review Press 
Collection contemplando os assuntos: comunicação 
empresarial, economia, empreendedorismo, recursos humanos e gestão de 
pessoas,  marketing, comportamento organizacional e outros assuntos relacionados.  

e) Disponibilidade do Diretório de fontes de informação científica de livre acesso sobre o 
Coronavírus, criado e mantido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT) visa reunir as fontes de informação científica em acesso aberto, nacional e internacional, 
que disponibilizam conteúdos sobre o Coronavírus e COVID-19. 
Acesse: http://especialistasepesquisas.ibict.br/coronavirus/ 

f) Disponibilidade da Biblioteca do Congresso (Library of Congress), Biblioteca de Pesquisa do 
Congresso dos Estados Unidos, disponibiliza livre acesso a livros sobre vários assuntos, 
publicados em diversos países, inclusive Brasil. 
Acesso: https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books 

g) Disponibilidade sobre Informação em Quarentena - espaço coletivo e colaborativo criado pela 
Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições 
(FEBAB) que agrupa recursos, ferramentas, aplicativos, cursos, boas práticas em bibliotecas e 
outras fontes de informação. Acesse: https://bit.ly/3dvEONo 

h) Disponibilidade da base de dados ABNT disponibiliza normas técnicas gratuitamente para ajudar 
a prevenir o contágio do COVID-19. 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) decidiu disponibilizar, de forma gratuita e 
irrestrita, as sete normas citadas na Resolução (RDC 356/20) da ANVISA referente à fabricação e 
importação de produtos de menor risco e essenciais ao combate ao COVID-
19: http://www.abnt.org.br/…/6786-abnt-disponibiliza-normas-tec… 

i) Divulgação da disponibilidade através da CAPES onde durante o período de pandemia do COVID-
19, editores internacionais liberaram conteúdo gratuito para apoiar o trabalho de 
pesquisadores. 

j) Divulgação da disponibilidade da Base de dados Micromedex disponível  gratuitamente no 
período de pandemia do coronavírus é uma interface intermediária para acesso ao IBM 
Micromedex com   funcionalidades adicionais.    IBM® Micromedex® é um sistema de suporte à 
decisão clínica que proporciona informações baseadas em evidências sobre medicamentos, 
doenças e cuidados aos pacientes.  

k) Divulgação da disponibilidade da biblioteca temática da FIOCRUZ sobre o novo coronavírus na 
plataforma Zotero. Estão disponíveis mais de 4.500 publicações científicas e orientações para 
autoridades sanitárias e profissionais de saúde. O objetivo é oferecer uma base técnico-científica 
que contribua para a tomada de decisões sobre pandemia de #covid19. Para isso a plataforma 
reúne uma variedade de publicações: artigos, teses, dissertações, pesquisas, protocolos, 
diretrizes, guidelines, relatórios, cartilhas, podcasts, sites, redes de pesquisa e plataformas de 
compartilhamento associados à produção técnico-científica nacional e internacional. 

l) Divulgação dos treinamentos das bibliotecas na página e redes sociais no formato das séries 
televisivas. A série é composta de Temporadas e Episódios, que iniciam com a Visita orientada 
como 1ª temporada,  tendo em vista que esta atividade foi muito pouco realizada no semestre 
atual devido à suspensão das atividades.  

m) Liberação do tutorial do EDS (Serviço de descoberta) inserido na divulgação "Novas ferramentas 
de pesquisa" das noticias que estão passando na página do 
SISB https://www.bibliotecas.ufu.br/acontece/2020/03/novos-servicos-de-pesquisas. 

http://mkt.dotlib.com/covid19/?fbclid=IwAR22t7RKpN516uitxz_6arwLMn4RLxKhhmtNqweq_5-e_fL7bq-Ex5NGDEU
http://especialistasepesquisas.ibict.br/coronavirus/?fbclid=IwAR1oVy4b3uK5z-8K-SWI2B9IWKPLKd698JE0q7NOu-5S3d1VGEAQUfb9lS8
https://www.loc.gov/search/?fa=partof%3Aopen+access+books&fbclid=IwAR1NNGxAH0jQel_omgr1ocweRfphmm42qhG9N78MLXT6FXKpiJwk1_pvMOc
https://bit.ly/3dvEONo?fbclid=IwAR0wk3ixLvjqUKxQKkl8JsaFbxcaC8q8-i5pATE-N8BKvzHnJr_T20H9K4o
http://www.abnt.org.br/noticias/6786-abnt-disponibiliza-normas-tecnicas-gratuitamente-para-ajudar-a-prevenir-o-contagio-do-covid-19?fbclid=IwAR3d1Si8_-PD7Y5PCTpUC-_-F2bygJAYgNUhp0Mt9tppMvm34_WxQ1irGyo
https://www.bibliotecas.ufu.br/acontece/2020/03/novos-servicos-de-pesquisas
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6.3 Centro de Educação a Distância 

O CEaD é responsável pelo apoio e intermédio da criação e operacionalização de cursos na modalidade 
a distância na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). E determinou como ações estratégicas: 
 
a) Continuidade das atividades acadêmicas dos nove cursos ofertados pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), na modalidade Educação a Distância (EaD), no âmbito do sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB)/Capes, sendo os cursos de Especialização em Gestão Pública, Especialização em 
Gestão Pública Municipal, Especialização em Gestão de Saúde, Especialização em Ciências E10, 
Graduação em Administração Pública, Graduação em Matemática, Graduação em Letras (Inglês) e 
Graduação em Pedagogia Os encontros presenciais, entretanto, permanecem suspensos. 
 
b) Curso de Capacitação “Caminhos da Aprendizagem: Conhecendo o Moodle”, direcionado aos 
servidores da UFU (técnicos administrativos e docentes) e conta com quatro módulos: Fundamentos do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle; Conhecendo atividades e recursos mais utilizados no 
Moodle; Comunicação e Gestão no Moodle; e Prática: Criação de uma disciplina/curso no AVA 
MoodleCloud. 
  

c) Cursos de extensão:  "Conhecendo minha nova sala de aula e "Como Configurar meu curso EaD", que 
visa apresentar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a sala de aula do EaD, para que os alunos 
que já praticam ou irão praticar seu ensino-aprendizagem na modalidade EaD, possam se familiarizar e 
aproveitar ao máximo as funcionalidades da plataforma Moodle e as possibilidades de ferramentas de 
ensino-aprendizagem da plataforma Moodle para que os proponentes de ações de extensão do 
Programa Rede de Extensão #UFUEMCASA, bem como aqueles que se interessam pelas atividades da 
modalidade a distância, possam configurar essa ferramenta para suas necessidades. 
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Curso de capacitação | CEAD. 

 
 
 
 
  

 
Cursos de extensão | CEAD. 
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6.4 Centro de Tecnologia (CTI)  

O Centro de Tecnologia da Informação é um órgão de natureza técnica, responsável por elaborar 
diagnósticos, propor normas, planejar, coordenar e controlar a estrutura e os serviços centralizados da 
UFU relacionados com tecnologia da informação. As ações estratégicas do Centro de Tecnologia da UFU 
foram: 
 

a) Atendimento ao Usuário através do Sistema de Ordens de Serviço; 
b) Disponibilização de VPNs para Servidores (Docentes e TAEs) UFU; 
c) Disponibilização do Sistema de Pré-Diagnóstico para o COVID-19 – HCU; 
d) Suporte ao Serviço de Conferência Web MConf – RNP; 
e) Manutenção do Serviço de Internet nos Campi da UFU; 
f) Monitoramento da Rede Cabeada e WiFi nos Campi da UFU; 
g) Manutenção dos Sistemas de Software (SIE, SG, SEI, etc.) da UFU; 
h) Continuidade dos Processos de Licitação de Contratos de TIC. 

 

6.5 Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 

A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII) é responsável pelo desenvolvimento e 
implementação de políticas e planos de internacionalização e pela articulação, acompanhamento e 
apoio às ações de mobilidade acadêmica internacional. A DRII responde, ainda, pelos Acordos de 
Cooperação Bilateral e de Duplo Diploma com instituições estrangeiras e representa a UFU em eventos, 
instituições e organismos internacionais. 
 
As ações estratégicas em decorrência da COVID-19 foram: 
 

a) Equipe em trabalho remoto, via atendimento via e-mails: secretaria@dri.ufu.br (assuntos gerais) 
, international@ufu.br (mobilidade acadêmica) e cooperation@ufu.br (acordos de cooperação);  

b) Mapeamento dos alunos internacionais em situação de vulnerabilidade socioeconômica e busca 
de solução para esses alunos junto à PROAE;  

c) Apoio aos alunos internacionais para retorno aos seus países,  
d) Orientação aos alunos da UFU, em mobilidade fora do país, em relação à permanência nas 

instituições internacionais ou retorno antecipado e rematrícula na UFU;  
e) Suspensão de novos Editais de Mobilidade Acadêmica internacional até que a UFU retome as 

atividades acadêmicas;  
f) Orientação para que os estudantes do PEC-G e Timor Leste permaneçam em casa e adotem as 

medidas sanitárias indicadas pelas autoridades locais. 

 

6.6 Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-raciais 

A Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-raciais (DIEPAFRO), a partir de demandas apresentada pelo 
NEAB - O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia (NEAB-UFU), tem 
como foco o ensino, a pesquisa e a extensão na área dos estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas 
em favor das populações afrodescendentes, bem como na área dos estudos da História Africana e 
Cultura afro-brasileira. As ações estratégicas foram: 
 

a) Continuidade de orientações aos bolsistas de pesquisa do NEAB/UFU: 
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• A educação das relações étnico-raciais no contexto universitário: uma análise curricular nos 
cursos de licenciatura da UFU campus Pontal. 

• Saúde mental do estudante negro na UFU. 
b) Reunião/acompanhamento do NEAB/UFU junto às comissões de Heteroidentificação – 

Denúncia, Serviço Público e ingresso e GT- SINTET.  
c) Reunião com o Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFU – Proexc. 
d) Realização de Live: “Conversando com o NEAB”; Necropolítica, Políticas Públicas e COVID-19; 

Negra, Mulher e a Poesia em Meio à Pandemia; Efeitos Psicológicos do Isolamento: Raça, 
Classe e Saúde; Narrativas Pretas LGBTQ+ e Pandemia e o Mundo do Trabalho. 

 

 
Entrevistas online DIEPAFRO – UFU. 

Fonte: Arquivo pessoal Profa. Dra. Cristiane Coppe de Oliveira. 
 

e) Participação em canais de comunicação e redes sociais: 

• Rádio Universitária sobre COVID e Dengue. Fonte: 
https://castbox.fm/app/castbox/player/id2136837/id237313914?v=8.15.6&autoplay=0; 

• Cuidados com o COVID 19 para/com a População Idosa. Fonte: https://web.whatsapp.com/. 

• Vídeo pandemia devido ao COVID-19, precisamos estar atentos aos riscos da Dengue, para a 
PROEXC/UFU (REDE DE EXTENSÃO). Fonte: https://www.instagram.com/tv/B-
pJo8eFzug/?igshid=1wfwh5pykxxfs. 

• Entrevista numa LIVE sobre pandemia devido ao COVID-19, precisamos estar atentos aos riscos 
da Dengue  .Fonte: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562679373836898&id=100002845807534. 

• Entrevista denominada de Dengue e gripe podem causar colapso no sistema de saúde se não 
houver cuidados. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=km4bsH_LrXk&feature=youtu.be. 

 
f) Produção de texto “A importância da informação e da comunicação na pandemia de coronavírus: 

estratégias da promoção da saúde”, Para COMUNICA UFU na seção 'Leia Cientistas'. Fonte: 
http://www.comunica.ufu.br/node/15340. 

https://castbox.fm/app/castbox/player/id2136837/id237313914?v=8.15.6&autoplay=0
https://web.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/tv/B-pJo8eFzug/?igshid=1wfwh5pykxxfs
https://www.instagram.com/tv/B-pJo8eFzug/?igshid=1wfwh5pykxxfs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562679373836898&id=100002845807534
https://www.youtube.com/watch?v=km4bsH_LrXk&feature=youtu.be
http://www.comunica.ufu.br/node/15340
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g) Participação no “Webinar PPGEB Educação em tempos de pandemia, apoiada por tecnologias de 

EAD” promovido pela Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) da Universidade Federal de 
Uberlândia. Fonte: https://meet.google.com/eib-bmtu-zoj. 

 
h) Participação do Encontro VIA LACT “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás”, 

promovido pelo LABORATÓRIO DE ANTROPOLOGIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA – LACT 
(UnB).Fonte:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOivqj8jHdSM_FeK-
y478HtlCyIxmi0t. 

 
i) Participação no evento “Cidades em Perspectivas”, promovido pelo Observatório Etnográfico 

das Culturas (INCIS/NUPECS/OBEC/MONTE/UFU). 
 

j) Patricipação no webinar “Educação a Distância no Mundo 4.0”. Fonte: 
https://www.youtube.com/watch?v=OCcx8shsssc&feature=youtu.be. 

 
k) Participação no evento virtual Vem Brasil, com a palestra “A dimensão Pedagógica da 

Etnomatemática como possibilidade de implementação da lei 10639/03”. 

 

l) Participação do WEBINAR: A inovação na construção de saberes. 

 

m) Participação no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, junto a ação de 
atendimento e plantão no local  à população carente de Uberlândia, com cestas básicas nesse 
período de pandemia e diálogo acerca de possibilidade de parceria do referido conselho com o 
NEAB/UFU, para resposta ao edital da Equidade Racial na Educação Básica: pesquisas aplicadas 
e artigos científicos pela iniciativa do Itaú Social, CEERT, Unicef e apoio de Instituto Unibanco e 
Fundação Tide Setubal. 

 

n) Elaboração de parceira por meio da realização de um projeto de Formação Continuada para a 
Educação das Relações étnico-raciais, utilizando a metodologia do projeto A cor da cultura para 
a resposta ao edital Equidade Racial na Educação Básica: pesquisas aplicadas e artigos científicos, 
junto ao COMPIR. 

 
A Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-raciais (DIEPAFRO) pretende manter suas ações, junto à 
comunidade interna e externa à UFU, estabelecendo novos diálogos em prol de uma Educação 
Antirracista na UFU, nas escolas e nos espaços externos parceiros do NEAB/UFU, fortalecendo ainda 
mais suas iniciativas junto àcomunidade universitária. 

 
 

https://meet.google.com/eib-bmtu-zoj
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOivqj8jHdSM_FeK-y478HtlCyIxmi0t
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldOivqj8jHdSM_FeK-y478HtlCyIxmi0t
https://www.youtube.com/watch?v=OCcx8shsssc&feature=youtu.be
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Eventos com participação do DIEPAFRO- UFU. 

Fonte: Arquivo pessoal - Profa. Dra. Cristiane Coppe de Oliveira. 

 

6.7 Fazendas experimentais  

As Fazendas Experimentais da UFU, coordenadas pelas Diretoria de Experimentação Animal Diretoria 
de Experimentação Vegetal, distribuídasem 3 (três) fazendas: Fazenda do Capim Branco, Fazenda Água 
Limpa e Fazenda do Glória, além da ] reserva ecológica Estação Ecológica do Panga. Foram adotadas as 
seguintes ações: 
 

a) Manutenção apenas das atividades administrativas essenciais e das atividades operacionais 
necessárias ao trato e manejo dos animais e de plantio, tratos culturais e colheita de lavouras e 
forrageiras. 

b) Suspensão das atividades de extensão para evitar aglomeração de pessoas. 
c) Redução das atividades de pesquisa com a manutenção apenas dos projetos que se encontram 

em fase final e paralisação da implantação de novos projetos. 
d) Suspensão da participação de discentes em atividades e projetos conduzidos nas fazendas, com 

a suspensão do transporte dos alunos para a Fazenda Capim Branco. 
e) Restrição do acesso às fazendas por pessoas que não sejam trabalhadores ou moradores. 
f) Afastamento do trabalho de pessoas pertencentes ao grupo de risco e vulneráveis. 
g) Redução do número de pessoas nos veículos de transporte para o trabalho nas fazendas. 
h) Distribuição de máscaras para todos os trabalhadores e de álcool gel e de produtos para 

higienização das mãos no ambiente de trabalho. 
i) Orientações quanto às medidas de higiene e de proteção individual que devem ser adotadas. 
j) Divulgação das informações atuais e da situação prevista do novo coronavírus em Uberlândia, 

com base nos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Município.   
k) Foram produzidos dois documentos (Ofício DIREP004/2020 e o Ofício DIREP005/2020), dirigidos 

às gerências das fazendas e responsáveis técnicos pelos setores e projetos,  cujas cópias estão 
em anexo, além de e-mails com instruções visando a adoção das ações de enfrentamento 
recomendadas. 
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Atividades nas Fazendas Experimentais – COVID-19 | UFU 

 

6.8 Órgãos administrativos  

Os órgãos administrativos listados abaixo determinaram as atividades administrativas de forma remota 
e os atendimentos estão sendo realizados on-line, via plataformas adequadas. 
 

a) Gabinete da reitoria: é um órgão de assessoramento, com atribuição de executar os serviços 
técnicos-administrativos de apoio e de relações públicas do Reitor. 

b) Auditoria Geral:  é um órgão de assessoramento técnico que tem por atribuição exercer as 
atividades de controle preventivo e corretivo, de fiscalização e de orientação dos atos e fatos 
administrativos da UFU em assuntos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e de 
pessoal, comunicando ao Reitor os resultados de suas ações, conforme disposto no Regimento 
Geral da Universidade Federal de Uberlândia. 

c) Diretoria de Avaliação Institucional: é um órgão responsável pelo gerenciamento do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que preconiza que toda instituição de 
ensino superior, pública ou privada, constituirá uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
responsável pela autoavaliação da Instituição 

d) Procuradoria Geral: é um órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal (PGF), integrando a 
estrutura da Advocacia-Geral da União (AGU), porém fisicamente instalada na Universidade 
Federal de Uberlândia, com objetivo  a de prestar consultoria e assessoramento de caráter 
estritamente jurídico à administração superior. 

e) Secretaria Geral: é um órgão de apoio e assessoramento e tem por atribuição a organização e 
direção administrativa dos trabalhos do Conselho de Integração Universidade-Sociedade e dos 
Conselhos da Administração Superior, assim como pelas comunicações entre eles e os demais 
órgãos. 

7. Entidades estudantis  
 
As entidades estudantis da Universidade Federal de Uberlândia são categorizadas em representativas, 
extensão e culturais, empreendedoras, acadêmicas, esportivas e sociais, denominadas em: Diretórios 
Acadêmicos (DA) ou Centros Acadêmicos (CA), Associações Atléticas Acadêmicas (AAA), 
Baterias Universitárias, Equipes de Líderes de Torcida (cheerleaders), Programa de Educação Tutorial 
(PETs), Empresas Juniores, Coletivos,  Grêmios Estudantis, Ligas Universitárias e Ligas Acadêmicas, entre 
outros. 
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Como representação máxima e unitária dos estudantes de graduação, o Diretório Central de Estudantes 
(DCE/UFU) e dos estudantes da pós-graduação, a Associação de Pós-Graduandos da UFU (APG/UFU). 
 
Por meio do cadastramento das entidades estudantis, procedimento realizado semestralmente pela 
Pró-reitoria de Assistência Estudantil, é verificado o número de entidades estudantis da UFU, conforme 
indicado abaixo: 
 

 
Cadastramento de entidades estudantis – 2019 – Proae. 

 

Como órgão de representatividade dos estudantes, o Diretório Central dos Estudantes da UFU vem 
atuando junto aos Diretórios Acadêmicos (Das) e Centros Acadêmicos (CAs), para garantir a 
implementação das recomendações do Organização Mundial de Saúde, junto ao Comitê de 
Monitoramento à Covid-19 do HC-UFU e da Reitoria da UFU. 
Foi levantada a necessidade de pagamento emergencial para os beneficiários da PROAE, além da criação 
de auxílios para os estagiários e internos na área de saúde, com atuação no Hospital de Clínicas. Além 
disso, vem acompanhando e levando as reivindicações dos estudantes, referente a todas as ações 
relacionadas aos equipamentos da UFU, como Moradia Estudantil, Restaurante Universitário, ações de 
esporte, psicossocial, pedagógicas e de promoção de igualdades.  
As demais ações envolvem a criação de campanhas de  comunicação e a busca de soluções para os 
discentes com suas diversas demandas e particularidades. Ademais, há os esforços na comunicação em 
suas diversas plataformas, com posts informativos e programas de informação como o Podcast do DCE.  
 
O acompanhamento de toda a regulamentação de pagamentos de auxílios aos estudantes junto a 
PROAE e juntos aos Diretórios Acadêmicos. E a parceria em campanhas de arrecadação de alimentos e 
produção de marmitas, por meio do mapeamento de discentes que precisam de alguma ajuda. 
 

36 Diretórios 
acadêmicos

11 Centros 
acadêmicos

23 Atléticas 
acadêmicas

17 Baterias 
universitárias

40 Programa 
de Educação 

Tutorial (PETs)

32 empresas 
juniores

14 Grupos de 
Cheeeleaders

10 Ligas 
Acadêmicas

3 Ligas 
Universitárias

13 Coletivos 
estudantis

2 Grêmios 
estudantis

5 outras 
entidades
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Campanhas do DCE| UFU. 

 



 

 

78 

 

 
Doação de alimentos na Moradia Estudantil | DCE- UFU. 

 
Os Grupos PET (Programa de Educação Tutorial) da UFU suspenderam todas as atividades presenciais, 
mas estão trabalhando virtualmente/remotamente nas atividades coletivas e também individualmente. 
 
As reuniões dos Grupos PET são feitas via Webconferência, Skype etc. Além do trabalho administrativo 
e de atividades internas, como organização de materiais para os murais, e boletins informativos, 
algumas atividades foram adequadas, disponibilizando o material nas redes sociais.  
 
As pesquisas individuais foram mantidas virtualmente. Estão sendo feitos também grupos de estudos 
sobre projetos previstos no planejamento anual. Os Grupos PET desenvolvem também virtualmente 
atividades internas de natureza cultural e de língua estrangeira, além de ações que visem o trabalho em 
equipe, a boa convivência, o bem-estar do Grupo etc.  
 
Finalmente, nesta crise do coronavírus, os Grupos PET da UFU estão agindo como disseminadores e 
realizadores de boas iniciativas, visando principalmente as pessoas socialmente mais vulneráveis. Por 
exemplo, destacamos a criação de posts sobre a COVID-19, visando um trabalho educativo. Alguns 
Grupos estão atuando prioritariamente com informações sobre o auxílio emergencial e produção de 
material sobre temas sociais, como preconceito. As formas de preconceito durante a pandemia têm 
crescido muito. A solidariedade também. Registramos neste sentido que os petianos do PET Medicina 
estão se candidatando na Ação Estratégica do Ministério da Saúde, "O Brasil conta comigo". 
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Ação do PET Ciências Sociais UFU. 

 
As informações referentes as entidades estudantis serão constantemente atualizadas conforme 
publicações no http://www.comunica.ufu.br/topicos/covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comunica.ufu.br/topicos/covid-19
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8. Estruturas hospitalares  
8.1 Hospital de Clínicas | HC-UFU  

O Hospital de Clínicas da UFU (HC-UFU) elaborou um Plano de Contingência específico 
(https://www.hc.ufu.br/content/plano-contingenia-hc-ufu-covid-19-versao-090420), apresentando o 
fluxograma de atendimento, diagnóstico e notificação de possíveis casos suspeitos e/ou confirmados de 
COVID-19, assim como as medidas preventivas que visam proteger os profissionais de saúde e usuários 
da instituição a instituir protocolos assistenciais para promover uma assistência de qualidade. Além 
disso,  as informações são atualizadas em tempo real conforme recomendações obtidas no site do 
Ministério da Saúde: http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ e demais autoridades 
sanitárias. 
 
Como ações estratégicas, foram definidos 5 (cinco) eixos de atuação, sendo eles: gestão; comunicação; 
assistência, infraestrutura, ensino e pesquisa. 
 
No eixo da GESTÃO, são destacadas as ações: 
 

• Criação do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 do HC-UFU; 

• Criação de Comando Único e Frentes de Trabalho (Vigilância, Assistência, Ensino e Pesquisa, 
Logística, Comunicação e Relações Externas e Força de Trabalho) para gerenciamento de ações 
em tempo real; 

• Elaboração e implementação do Plano de Contingência do HC-UFU. 

• Participação de membros do HC-UFU no Comitê Municipal e da Universidade para 
Enfrentamento à COVID-19.  

• Realocação de profissionais cujas atividades foram suspensas para atuação em serviços 
prioritários no momento. 

• Ampliação do horário de atendimento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia para 24h.  

• Aquisição de testes rápidos (sorologia) para testagem de profissionais do HC-UFU. 

• Telemonitoramento dos profissionais, residentes e estudantes suspeitos para COVID-19.  

• Seleção de profissionais aprovados no Processo Seletivo Nacional Emergencial realizado pela 
Ebserh. 

https://www.hc.ufu.br/content/plano-contingenia-hc-ufu-covid-19-versao-090420
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
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Capacitação das equipes sobre o coronavírus | HC -UFU 

 
No eixo da COMUNICAÇÃO: 
 

• Instituição de boletins diários para alinhamento da comunicação com a comunidade hospitalar; 

• Emissão de boletim semanal epidemiológico e com os casos assistidos pelo HC-UFU; 

• Divulgação de materiais para orientação e prevenção à COVID-19; 

• Lançamento da campanha: “Lugar de roupa hospitalar é no Hospital”; 

• Reorganização da intranet e extranet priorizando os temas que envolvem COVID-19. 
 
No eixo da ASSISTÊNCIA: 
 

• Constituição de equipes técnicas de referência para condução dos casos; 

• Reserva de leitos exclusivos para a COVID-19: 16 leitos na Cirúrgica V, 8 leitos na Enfermaria de 
Pediatria e 13 leitos de UTI.; 

• Manutenção de serviços eletivos essenciais e tempo dependentes; 

•  Reorganização da porta de entrada do Pronto-Socorro com consultórios e equipe médica e 
multiexclusivos para triagem e atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios; 

• Instituição de Grupo de Apoio Psicológico aos trabalhadores da linha de frente. 
 
No eixo da INFRAESTRUTURA: 
 

• Implantação de Central de Distribuição de EPIs com funcionamento 24h; 

• Instituição de Kits de EPIs específicos para atendimento de casos suspeitos; 

• 126 respiradores em funcionamento, com execução das manutenções preventivas; 

• Revisão dos sistemas de ar condicionado central com troca de filtros (HEPA); 

• Adaptação física de infraestrutura do Pronto Socorro, da Cirúrgica V e da Psiquiatria para 
internação de pacientes suspeitos e confirmados; 



 

 

82 

 

• Revisão na Central de Ar Medicinal e compra de cilindros de O2 de reserva; 

• Confecção de capela para intubação de paciente visando proteção dos profissionais de saúde; 

• Instalação de Sinalização visual para orientação de fluxo de pacientes suspeitos; 

• Preparação da estrutura física para ampliação de 26 novos leitos no 3º e 4º andar do Setor de 
Oncologia; 

• Confecção de máscaras e aventais pela equipe de costureiras do HC-UFU; 

• Implantação de rotina para verificação e abastecimento de insumos de higienização;  

• Avaliação de estudos para a utilização de ventiladores em condições críticas e para 
reprocessamento de máscaras N95. 

 
No eixo da ENSINO E PESQUISA: 
 

• Implantação de grupo técnico para capacitação (on-line e presencial) sobre COVID-19, contando 
com a participação de mais de 1.000 trabalhadores.  

• Aula com especialista no tema com a participação de mais de 100 trabalhadores.  

• Manutenção do internato (curso de medicina) e estágios supervisionados (cursos: enfermagem, 
engenharia biomédica, biomedicina, técnico de enfermagem, técnico de análises clínicas).  

• Realocação de residentes médicos, uni e multiprofissionais para atuar em serviços prioritários 

• Adesão ao Programa “Brasil Conta Comigo – Residências em Saúde.”  

• Produção técnica do Núcleo de Inovação e Avaliação de Tecnologias em Saúde da UFU: “Custo 
estimado para atendimento assistencial à saúde de 100 leitos de UTI de Campanha, 
considerando infraestrutura física, recursos materiais operacionais e oferta de gases 
medicinais”.  

• Adesão do HC-UFU a 4 estudos clínicos multicêntricos para avaliação de medicamentos contra a 
COVID-19: 
a) Estudo COALIZÃO COVID-19 BRASIL I (casos leves e moderados), coordenado pelo Hospital 

do Coração (HCor): Estudo aberto, controlado, de uso de Hidroxicloroquina e Azitromicina 
para prevenção de complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-
19): um estudo randomizado e controlado. 

b) Estudo COALIZÃO COVID-19 BRASIL II (casos graves), coordenado pelo Hospital Albert 
Einsten: Estudo aberto, controlado, de uso de Hidroxicloroquina e Azitromicina para 
prevenção de complicações em pacientes com infecção pelo novo coronavírus (COVID-19): 
um estudo randomizado e controlado.  

c) Estudo COALIZÃO COVID-19 BRASIL V (pacientes ambulatoriais), coordenado pelo Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz: Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando 
Hidroxicloroquina para prevenção de hospitalização e complicações respiratórias em 
pacientes ambulatoriais com diagnóstico confirmado ou presuntivo de infecção pelo (COVID-
19).  

d) Estudo HU-COmVIDA: coordenado pelo Hospital Universitário da UnB: Ensaio clínico 
multicêntrico, prospectivo, randomizado para avaliação do uso de hidroxicloroquina ± 
azitromicina ou imunoglobulina em pacientes com insuficiência respiratória por COVID-19 
nos Hospitais Universitários Federais da Rede EBSERH. 
 



 

 

83 

 

 
Campanha internas HC – UFU. 

 
Boletim de informações HC – UFU. 
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Atividades HC – UFU. 
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8.2 Hospital Veterinário | HV-UFU  

 
O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia tomou como principais medidas 
(aprovadas pelo Comitê de Monitoramento à COVID-19/UFU): 
  

• Os atendimentos serão exclusivos para casos de urgência e emergência (classes I e II), 
conforme avaliação dos profissionais do Hospital Veterinário. 

• imitação de 1 (um) tutor (acompanhante) por animal durante o atendimento; 

• Suspensão por prazo indeterminado do Projeto de Castração; 

• Para evitar contágios, o tutor com sinais clínicos suspeitos de Covid-19 (febre, tosse, dificuldades 
respiratórias) deve solicitar que outra pessoa acompanhe o animal até o Hospital Veterinário. 

 

 
Atividades no Hospital Veterinário | HV UFU. 

 
Como ações específicas, podem ser considerados: 
 

a) O HV manteve os atendimentos de casos de urgência e emergência e também dos animais que 
estão com tratamento contínuo, como é o caso dos pacientes da Oncologia; 

b) Redução do número de estagiários;  
c) Afastamento imediato de todos os servidores e residentes que compõe o grupo de risco; 
d) Treinamento da equipe sobre o uso de EPI´s 
e) Esclarecimentos diretos aos tutores sobre as recomendações do ministério da saúde no 

enfrentamento à COVID-19; 
f) Orientação dos cuidados com os pets durante a pandemia; 

http://www.hospitalveterinario.ufu.br/
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g) Criação de informativos gráficos para os tutores;  
h) Criação de informativos digitais sobre o novo coronavírus e a importância dos animais para as 

famílias; 
i) Realização dos treinamentos e capacitações oferecidas pelo HC-UFU e pelo governo; 
j) Produção de materiais demonstrando a importância do médico veterinário na saúde única (one 

health); 
k) Oferecimento do laboratório de virologia para a realização dos exames para a COVID-19 (projeto 

enviado a reitoria e em avaliação pela CAPES); 
l) Publicação de correspondência sobre gatos e COVID-19 na revista Nature 

(https://www.nature.com/articles/d41586-020-01077-2); 
m) Preparo de material para o comunica UFU - http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/caes-

e-gatos-podem-ser-infectados-pela-covid-19 
n) Orientações produzidas pela Profa. Aline Santana da Hora, junto aos residentes no HV- UFU. 

• http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/nota_exame_covid_vet_revok.pdf; 

• https://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/blog/faltam-evidencias-novo-coronavirus-
infectar-gatos/; 

• https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/faltam-evidencias-de-que-o-novo-
coronavirus-possa-infectar-gatos/; 

• http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/6473/secao/6; 

• https://www.crmvsp.gov.br/site/noticia_ver.php?id_noticia=7256. 

 

 
Ações do Hospital Veterinário | HV UFU. 

 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01077-2
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/caes-e-gatos-podem-ser-infectados-pela-covid-19
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/04/caes-e-gatos-podem-ser-infectados-pela-covid-19
http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/nota_exame_covid_vet_revok.pdf
https://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/blog/faltam-evidencias-novo-coronavirus-infectar-gatos/
https://www.revistaclinicaveterinaria.com.br/blog/faltam-evidencias-novo-coronavirus-infectar-gatos/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/faltam-evidencias-de-que-o-novo-coronavirus-possa-infectar-gatos/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/faltam-evidencias-de-que-o-novo-coronavirus-possa-infectar-gatos/
http://portal.cfmv.gov.br/noticia/index/id/6473/secao/6
https://www.crmvsp.gov.br/site/noticia_ver.php?id_noticia=7256
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8.3 Hospital Odontológico | HO- UFU  

No Hospital Odontológico, as principais ações estratégicas foram: 
 

a) Suspensão temporária das atividades de atendimentos eletivos e de clínica; 
b) Continuidade dos atendimentos no Pronto-Socorro | HC- UFU, para  os casos de emergência e 

urgência. Com a alteração na rotina de atendimento, por meio da diminuição no uso de motores 
de alta rotação, para evitar a produção de aerossóis e possibilidade de contágio do COVID-19; 

c) Continuidade das atividades administrativas, de forma remota.  

9. Comunicação institucional  
A Diretoria de Comunicação Social (Dirco) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é a unidade 
responsável pela comunicação oficial e pela assessoria de imprensa da instituição. Desde 18 de março 
de 2020, quando foram suspensas as aulas e as atividades acadêmicas e administrativas, a Dirco 
implementou ações estratégicas com a proposta de intensificar as informações acerca do 
enfrentamento à COVID-19. Nossas atividades contam com o suporte e a troca de informações diárias 
com os integrantes do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais (Cogecom) 
ligado à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior  (Andifes). 
  
Com base em nosso objetivo geral - criar e manter fluxos de informação e de influência entre a 
universidade e seus diversos públicos de interesse ou estratégicos (stakeholders), tornando 
transparente sua atuação no cenário regional e nacional, de modo a viabilizar o cumprimento de sua 
missão e garantir a efetivação e o respeito à sua marca – constituímos, a partir de 18 de março de 2020, 
um Grupo de Comunicação Integrada, que conta com a participação de servidores da UFU, estagiários 
dos cursos de Jornalismo e de Design, além dos profissionais da Fundação Rádio e Televisão Educativa 
de Uberlândia (RTU) e das assessoras de imprensa do Hospital de Clínicas da UFU. A maioria 
desempenha suas funções em trabalho remoto. 
  
Considerando que o governo federal definiu como essenciais as atividades e os serviços da imprensa 
como medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19, conforme decreto publicado  em 22 de 
março de 2020 -http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-
249098577 – implementamos frentes de trabalho integradas que envolvem nossas áreas de atuação, a 
saber: 
  

a) Produção de conteúdo específico para o Portal Comunica. Por meio do banner COMITÊ COVID-
19, divulgamos diariamente  as ações, medidas e informações referentes ao tema coronavírus. 
Com a hashtag UFUCONTRAOCORONA, publicamos todas as ações definidas pelo Comitê de 
Monitoramento à COVID-19/ UFU e pelo Comitê para Enfrentamento à Covid-19 (HC-UFU). 
Todas as reportagens específicas sobre o assunto também estão compiladas nesta página: 
http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona; 

b) Boletins Comunica/ Universitária FM: produção diária de 5 (cinco) boletins informativos 
relacionados à COVID-19. Distribuídos durante a grade de programação da Rádio Universitária 
FM (107,5), os boletins Comunica procuram manter os públicos interno e externo informados 
sobre o que acontece na instituição, com foco na popularização da produção científica e nas 
medidas adotadas pela instituição. Os horários destes boletins específicos são os seguintes: 7h, 
9h, 18h, 21h e 22h; 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.288-de-22-de-marco-de-2020-249098577
http://comunica.ufu.br/topicos/ufucontraocorona
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c) Atendimento à imprensa: além da produção de releases para a imprensa local, regional e 
nacional, a Dirco tem como uma das atividades básicas a indicação de pesquisadores e 
especialistas da Universidade para a abordagem de temas de interesse da sociedade. Por meio 
da equipe de profissionais e estagiários, é feita a intermediação para a marcação de entrevistas; 

d) Mídias sociais: a Dirco administra diariamente as redes sociais oficiais da UFU, como Instagram, 
Facebook e Twitter. A proposta é possibilitar a interação com os públicos, por meio de linguagem 
e imagens adequadas. As mídias sociais, quando utilizadas de maneira eficiente, possibilitam a 
comunicação e aumentam a troca de informações, ajudando a dar relevância à marca 
institucional. 
 

        Outras ações implantadas nas redes sociais: 
 

a) #UFUemCasa: Após a recomendação da Universidade para que as atividades acadêmicas e 
administrativas fossem adotadas preferencialmente de forma remota, lançamos a #UFUemCasa. 
A proposta é estimular a comunidade UFU a mostrar que está trabalhando e estudando em casa, 
mantendo-se em quarentena. Uma forma, portanto, de incentivar nosso público a seguir as 
orientações das autoridades sanitárias. Compartilhamos essas marcações nos stories. No feed, 
escolhemos uma foto/vídeo, que é publicada uma vez por semana. 

 
b) #UFUContraOCorona:Campanha para mostrar as ações da UFU para enfrentamento ao 

coronavírus. Toda publicação relacionada ao tema tem  essa “marca”,  o que facilita a “coleta”, 
além de identificar publicações nas próprias redes sociais. 

 
c) Stories: Publicação de stories com notícias sobre o funcionamento da UFU. Publicação de artes 

e vídeos com o Heloir Schwaickardt e Naiara Ashaia noticiando os fatos. 
 

d) Live: Em 27 de março de 2020,  às 14h, produzimos live no Instagram da UFU (@ufu_oficial) com 
o pró-reitor de Graduação e presidente do Comitê de Monitoramento ao COVID-19/ UFU, 
Armindo Quillici Neto, sobre o funcionamento da Universidade. E há outras ações de lives para 
tirar dúvidas a partir da semana do dia 13/04. 

 
e) Divulgação: Auxílio na divulgação das ações do Festival UFU em Casa e Agita UFU em Casa. 

 
f) #Pílulas: Pílulas do Jornal da UFU em que jornalistas falam de ações da UFU e do HC para 

enfrentamento ao coronavírus. 
  

g) Produção das marcas das campanhas: 

• #UFUemCasa; 

• #UFUContraoCorona. 
  

h) Produção de peças para divulgação em formatos de feed e stories para as Redes Sociais: 

• Comunicados; 

• Nota à Imprensa; 

• Peças de divulgação sobre o funcionamento e as atividades de pró-reitorias: Proae, Progep. 

• Boletim HCU. 
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i) Espaço para mostrar as iniciativas de outras universidades para o combate do coronavírus e 
convidando nossos seguidores para nos mostrar o que eles têm feito para contribuir com 
criatividade. 

j) Clipping: o serviço de clipagem é realizado diariamente pela Dirco. As notícias e informações que 
circulam sobre a Universidade estão disponíveis no portal da instituição, por meio do UFU na 
Mídia. 

k) Publicidade e Design: A Dirco conta um publicitário (servidor UFU) e dois estagiários do curso de 
Design para produção de todas as artes e campanhas institucionais. Desde a instalação do 
comitê, realizamos artes referentes a: 

• PINT OF SCIENCE – suspensão em virtude do coronavírus. 

• SISTEMA BIBLIOTECAS – medidas  coronavírus. 

• MUDANÇAS PARA VISITAS NO HC – coronavírus. 

• MUDANÇAS MORADIA ESTUDANTIL – coronavírus. 

• RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS – coronavírus. 

• Dúvidas sobre RU, Moradia Estudantil e tudo que envolve a Pró-reitoria de Assistência Estudantil 
– coronavírus. 

• Adotadas novas ações para controle de entrada e saída de pessoas nos campi da UFU – 
coronavírus. 

• Capa do Facebook: UFU contra o Coronavírus. 

• Suspensão do Vestibular – coronavírus. 

• (MEC) prorrogou por tempo indeterminado o período das listas de espera do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) – coronavírus. 

• Prova de Habilidades Específicas em Música suspensa! – coronavírus. 

• O atendimento à imprensa pela equipe de jornalistas da Diretoria de Comunicação Social 
(Dirco/UFU) será realizado, temporariamente, pelo e-mail dirco@ufu.br. 

• Despacho decisório suspendeu a realização de provas dos concursos públicos e processos 
seletivos simplificados. 

• Cancelamento da aula inaugural da pós-graduação. 

• aulas continuam suspensas (3 de abril). 
  

l) Vídeos Institucionais: a Dirco disponibiliza vídeos institucionais como resultado de convênio com 
a RTU. Em 2020, nosso convênio prevê a realização de 10 (dez) vídeos anuais. Especificamente 
com relação à COVID-19, realizamos os seguintes vídeos: 

• O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Júnior, envia mensagem para a 
comunidade universitária da UFU sobre o enfrentamento do coronavírus. [19 de março]; 

• O reitor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Valder Steffen Júnior, agradece as 
doações para o HC-UFU. [23 DE MARÇO]; 

• Campanha de doação para Faepu [7 de abril]. 
  

m) PODCAST CIÊNCIA AO PÉ DO OUVIDO:  O que a ciência brasileira pode fazer contra o 
coronavírus? O episódio de abril do podcast "Ciência ao Pé do Ouvido" busca entender. 
Participam o jornalista científico Reinaldo Lopes, da Folha de S. Paulo; o psicólogo, Pablo Martins, 
da Clínica Escola da UFU; a virologista Aline Matos, da Fiocruz; e o médico sanitarista Nilton 
Pereira Júnior, do HC-UFU (8 de abril). O Podcast UFU está disponível no Spotify, Google 
Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Overcast, RadioPublic e Castbox.  
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n) Monitoramento de Ações nas Universidades: atualizamos as informações da UFU nas planilhas 
enviadas pela Secretaria de Ensino Superior (Sesu/MEC). 

o) Canais de Comunicação da UFU. 
 

• Twitter: http://twitter.com/UFU_Oficial 

• Youtube: http://www.youtube.com/CanaldaUFU 

• Instagram: http://www.instagram.com/UFU_Oficial 

• Facebook: http://www.facebook.com/ComunicacaoUfu/ 
 

• Site: http://www.ufu.br/ 

• Portal Comunica: http://comunica.ufu.br/ 

• Fale Conosco: http://www.comunica.ufu.br/fale-conosco 
 
 

   
Entrevista online realizadas sobre temáticas da Instituição – Dirco. 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/ComunicacaoUfu/
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Ações da Diretoria de Comunicação Social | Dirco. 
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Divulgação cientifica – Dirco. 
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