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RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHOS DEFINIDOS NA PORTARIA UEZO SEI N.º 16 DE 02 DE JUNHO DE 2020

Composição:
Grupo de Trabalho de Assuntos Acadêmicos (GT I)
Fórum de Graduação (Deliberação COEPE nº 046/2015) - Vânia Lúcia de Pádua (presidente), Ana Beatriz Santoro, Bárbara da Silva e Souza Lorca, Florêncio
Gomes de Ramos Filho, Jeferson Luis da Silva Rosa, Renata Couto Vista, Wilma Clemente de Lima Pinto.
 
Grupo de Trabalho de Infraestrutura de TIC (GT II)
Edmilson Monteiro de Souza (coordenador do GT), Mauricio Quelhas Antolin, Márcio Martins Mafra e servidores da Diretoria de Informática (DINFO/UEZO).
 
Grupo de Trabalho de Infraestrutura Predial (GT III)
Dario Nepomucemo da Silva Neto (coordenador do GT), Carmelinda Monteiro Costa Afonso e Jessica Manya Bittencourt Dias Vieira (membros representantes da
CEPDIC-UEZO), João Bosco de Salles, Carlos Vitor de Alencar Carvalho e Gilberto Jorge da Cruz Araújo.
 
 
 
1. A CONTAMINAÇÃO LOCAL

Em 13 março de 2020 o Decreto no 46.970 determinou o estado de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro, em decorrência da Covid-19. A
Uezo vem seguindo as recomendações da Comissão Científica de Estudos para Prevenção e Controle de Doenças infectocontagiosas da Uezo (CEPDIC-UEZO)
para definir internamente protocolos de prevenção e controle de infecção pelo Novo Coronavírus, bem como acompanhar as determinações das autoridades
sanitárias e administrativas estaduais. Entre as medidas restritivas adotadas, a suspensão das atividades acadêmicas presenciais por meio da Portaria UEZO SEI
N.º 007 de 17 de março de 2020. Em 02 de junho de 2020, a Portaria UEZO n°016 (Resolução CONSU n°18 de 09 de junho de 2020) determinou a criação de três
Grupos de Trabalhos com o objetivo de elaborar políticas acadêmicas que orientem ações de ensino, pesquisa e extensão.

Este documento pretende apresentar algumas estratégias de enfrentamento à nova realidade imposta pela pandemia deflagrada pelo SARS-CoV-2
(novo coronavírus), agente etiológico da COVID-19, que impõe estabelecer adequações de metodologias acadêmicas, logística e infraestrutura para um possível
retorno às atividades, seja de forma integral, remota, ou semi-remota.

Neste sentido é importante conhecer o perfil epidemiológico da Zona Oeste, e em especial o de Campo Grande, e ainda as formas de transmissão e
prevenção desta pandemia, para que seja possível consubstanciar as propostas de adequações sem perder de vista o que foi descrito até o momento pela Secretaria
Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, ou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Não se pode descartar a situação socioeconômica da maioria da população discente da UEZO que pertence a faixa mais desfavorecida da sociedade
que aqui, como em todos os processos de adoecimento, encontra-se em maior vulnerabilidade. O Boletim epidemiológico de São Paulo demonstra  que as chances
de morte por COVID-19 entre pretos é 62% maior do que entre brancos, e no Rio de Janeiro a taxa de letalidade é de 30,8%, sendo no Leblon de 2,4%.

Segundo dados oficiais do Estado do Rio de Janeiro, tivemos até 05 de junho de 2020 35049 casos de COVID-19 na cidade do Rio de Janeiro com
4309 óbitos. O Painel COVID-19 da Prefeitura do Rio de Janeiro de 03 de Junho de 2020 apresenta Campo Grande com 223 óbitos, Bangu 184 óbitos e Santa
Cruz 127 óbitos. Assim, com os demais bairros que compõe a zona oeste caracterizam-na como aquela com maior incidência de mortalidade.

Cabe destacar ainda a importância de se conhecer algumas características da transmissão e comportamento do SARS-CoV-2, assim como alguns
sintomas da COVID-19, para que possamos propor as ações de adequação dos ambientes da UEZO para a retomada das atividades acadêmica.

Neste sentido alguns conceitos são importantes, como o da Transmissão local que é caracterizada pela confirmação laboratorial de transmissão do
SARS-CoV-2 entre pessoas com vínculo epidemiológico comprovado, ou seja, aquelas que coabitam em áreas ou territórios com proximidade suficiente para que
a transmissão viral aconteça. Assim, são todos casos suspeitos que tiveram contato com indivíduo confirmado para COVID-19 pelo critério laboratorial. Os casos
que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados de transmissão local.

Outra modalidade é a transmissão comunitária ou sustentada, que acontece quando não se consegue mais mapear a cadeia de infecção e saber
quem foi responsável pela contaminação dos demais indivíduos, ou seja, é um estágio considerado alarmante, por indicar que a circulação do vírus pode estar
difusa, não havendo mais um raio restrito de contaminação.

Desta forma, a transmissão comunitária favorece a transmissão e dificulta o controle da COVID-19. Portanto, nos remete à emergência em propor
estratégias potentes na redução do contato e possível transmissão do vírus na comunidade acadêmica, e estabelecer rotinas capazes de inserir ações preventivas
pré-estabelecidas capazes de minimizar a progressão do contágio. Estudos apontam que cada pessoa infectada contamina outras três.

Uma possibilidade que não pode ser descartada e reforça a necessidade de testagem laboratorial permanente é que indivíduos assintomáticos ou
portadores de sintomas brandos são potenciais propagadores da doença. Nesse cenário, a preocupação é ainda maior com o grupo de risco (idosos, doentes
crônicos e pessoas com baixa imunidade), pois a contaminação dessa população mais suscetível pode provocar uma sobrecarga no sistema de saúde, e acarretar
situação epidemiológica que inviabilizaria o funcionamento desta IES.

Essas ponderações reforçam a necessidade do ambiente acadêmico oferecer toda segurança sanitária para que essas modalidades de transmissão não
ocorram. Contudo, é importante levar em consideração a realidade vivida por grande parte da comunidade ueziana que reside em localidades distantes, as quais
obrigam a utilização de transporte coletivo que, na maioria das vezes, não garantem o afastamento mínimo entre as pessoas, oferecendo o risco de infecção
permanente. Este fato agrava a situação da comunidade acadêmica, mesmo que monitorada regularmente com testagem genética por PCR em tempo real (RT-
PCR).

É importante ressaltar que a COVID-19 é caracterizada por causar síndrome respiratória e gastrointestinal, com período médio de incubação de 5.2
dias, com intervalo que pode chegar até 12.5 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é em média de 7 dias após o início dos
sintomas, mas dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto,
ainda não está estabelecido completamente o espectro deste novo coronavírus, necessitando de mais investigações e tempo para caracterização da doença.
Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos descritos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para
respirar. Outros sintomas como falta de paladar, falta de olfato e diarreia foram relatados por alguns pacientes mais recentemente.



O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-2 é realizado por meio das técnicas de RT-PCR e sequenciamento parcial ou
total do genoma viral. Este tipo de testagem é o único capaz de evitar falso positivo ou falso negativo.

Como atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por SARS-CoV-2, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus.
Assim, ações preventivas diárias que auxiliam na prevenção de propagação do vírus respiratórios devem ser adotas e monitoradas:

• Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica;
• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;
 • Evitar contato próximo com pessoas com COVID-19;
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável;
• Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver com suspeita ou doente;
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.
 

 
2. ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Parte das estratégias deve contar com a disponibilização de EPIs.
a) Máscara de dupla face e uso obrigatório: 

Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz, e amarre com segurança para minimizar os espaços entre a face e a
máscara;
Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;
Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova sempre por trás, pela amarração ou pelos
elásticos);
Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;
Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmida;
Não reutilize máscaras descartáveis, e descarte-as de forma adequada.

b) Limpeza e desinfecção de superfícies:

Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar
varredura úmida que pode ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos;
Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, enxaguar e secar. Os desinfetantes com potencial
para limpeza de superfícies incluem aqueles à base de hipoclorito (água sanitária), álcoois (solução hidro alcoólica à 70%);
Todos os equipamentos deverão ser limpos ao término de cada jornada de trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando
contato com os materiais infectados. A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de acordo com o
protocolo da instituição (a cada intervalo de 3 horas ou na finalização de cada período laboral, como por exemplo, no uso das salas entre
uma aula e outra).

c) Tratamento de resíduos:
Como se sabe até o momento, o novo coronavírus (SARS-CoV-2) pode ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a

Classificação de Risco dos Agentes Biológicos publicada em 2017 pelo Ministério da Saúde, sendo sua transmissão de alto risco individual.
Portanto, todos os resíduos enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa no 222/18. Entenda-se como resíduos papel-toalha,

panos e outros materiais utilizados na limpeza do ambiente.
Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos

uma (1) vez a cada 48 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de

sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados (Local de segregação).
Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada, e neste sentido recomenda-se a contratação de serviço de

empresa especializada para a coleta e tratamento e destinação final dos resíduos gerados.
 

 

3. NOTIFICAÇÃO DE CASOS

A CEPDIC – UEZO (Comissão Científica de Estudos para Prevenção e Controle de Doenças Infectocontagiosas) foi criada em situação
emergencial relativa a pandemia pelo novo coronavírus, que causa a COVID-19. A Comissão foi instituída antes do isolamento social proposto pelo Governo do
Estado e propôs o Protocolo Interno de Notificação de Casos para a comunidade da UEZO (APENDICE I - 5670870).

A Notificação de casos de COVID-19 em membros da comunidade ueziana deve ser realizada de acordo com a Lei Federal 6259/75, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que inclui Instituições de Ensino públicas e particulares. Vale lembrar que as notificações têm caráter
sigiloso. Portanto, com a ciência de casos suspeitos, ou confirmados, sugerimos que a UEZO notifique o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
Saúde (CIEVS) através do meio de comunicação mais rápido disponível (http://j.mp/portariadeconsolidacao4ms).

Além do citado acima, a rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber notificações de casos suspeitos do novo coronavírus e outros eventos
de saúde pública:

Meio telefônico (local) – Segundo a hierarquia do SUS, se a secretaria de saúde do estado ou município dispor de estrutura e fluxos para
receber as notificações de emergências epidemiológicas e casos suspeitos do novo coronavírus, a mesma deve fazê-lo inclusive nos finais de
semana, feriados e período noturno, assim o profissional deverá notificar, preferencialmente, as vigilâncias locais.
Meio telefônico (nacional) – O CIEVS oferece aos profissionais de saúde o serviço de atendimento, gratuito, 24 horas por dia durante todos os
dias da semana, denominado Disque Notifica (0800-644-6645). Por meio deste serviço, o profissional de saúde será atendido por um técnico
capacitado para receber a notificação e dar encaminhamento adequado conforme protocolos estabelecidos no SUS para a investigação local, por
meio da Rede CIEVS (Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública)
Meio eletrônico E-notifica (notifica@saude.gov.br): notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS (Rede Nacional de Alerta e Resposta
às Emergências em Saúde Pública).
As notificações imediatas no Estado do Rio de Janeiro podem ser feitas por meio dos seguintes contatos telefônicos: (21) 2333-3852 / 2333-
3996 / 2333-3993 – Funcionamento de segunda-feira. a sexta-feira. de 8h a 17h;  Celular: (21) 98596-6553 – Funcionamento 24 horas, 7 dias



por semana.

 
 
4. ADEQUAÇÃO FÍSICA E LOGÍSTICA

O cenário descrito nos itens anteriores impõe estabelecer adequação do espaço acadêmico para um possível retorno às atividades, seja de forma
integral , remota, ou semi-remota. Neste sentido propomos algumas reflexões que demandarão ajustes e reorganização de dinâmica laboral.

Nesse sentido, sugerimos os seguintes ajustes de rotinas:
a) Toda a adequação implantada no período de retorno à instituição deve ter como objetivo garantir a segurança de todos. Neste sentido é
imperioso que indicadores de segurança sanitária e de biossegurança, tais como a mensuração de temperatura corporal dos ingressantes no
campus, o acompanhamento e análise da incidência de casos e óbitos na região metropolitana do Rio de Janeiro, em especial em Campo Grande
e em bairros próximos ao campus da UEZO e o acompanhamento da taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade.  Outros indicadores
desenvolvidos, tanto qualitativos quanto quantitativos, que possibilitem avaliações periódicas de até 15 dias devem ser executados a fim de que
seja possível identificar com antecedência a necessidade de reorientação de estratégias e hábitos de convivência no ambiente universitário, visto
que hoje, um dos maiores problemas relacionados à disseminação do vírus é a propagação por indivíduos assintomáticos. E, a partir daí, medidas
de contingenciamento serão adotadas e adequadas às variações e mudanças percebidas ao longo do monitoramento e avaliação permanente.
 
b) Um indicador adicional que pode ser utilizado junto aos funcionários e alunos é testagem, seja por RT-PCR, ou o chamado teste rápido. Toda
via, como a UEZO não possui unidade hospitalar, ou laboratorial adequada, o uso desse indicador somente será possível se o governo do Estado
do Rio de Janeiro garantir condições para isso.
 
c) Todos os componentes da comunidade ueziana passem por treinamento das novas orientações, e que sigam o recomendado pelas Boas
práticas sanitárias, ou seja: Elaboração de roteiro com as adequações, elaboração de material educativo que deverá ser distribuído à todos
(pessoal da limpeza, funcionários de empresas contratadas, técnico-administrativo, discentes e docentes), avaliação de cada treinamento,
realização de treinamento das normas de condutas gerais e as com grupos específicos (por exemplo, a equipe de limpeza e de segurança). Cabe
salientar que o destaque para o uso e descarte dos EPIs indicados neste momento deve ser ressaltado, já que parte do processo de proteção
individual e coletivo passa pelo uso adequado dos mesmos.
 
d) Divulgação intensa de informações sobre a nova rotina em cada espaço da instituição, e para tanto será necessária a confecção de informativos
tanto impressos quanto na modalidade digital. Assim, cartazes e demais peças informativas devem ficar à disposição em diferentes locais da
UEZO.
 
e) Por se tratar de um vírus de transmissão alta (no Brasil está maior que três (3), ou seja, cada indivíduo infectado transmite à três (3) não
infectados), e é ainda um vírus que se mantém viável nas diferentes superfícies, ou seja, adere às de diversas naturezas. Assim, torna-se
necessário tratamento especial à cada uma delas, aumentando a frequência de higienização das áreas e superfícies a cada três horas, como
recomendado pelo Plano de Reestruturação proposto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Este fato deverá ser considerado e avaliado com vistas a
possível necessidade de ampliação dos serviços e insumos que envolvam a limpeza dessas áreas e superfícies.

 
f) Outro ponto importante é o que se refere ao distanciamento. Enquanto a SBPT (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia) e a OMS
recomendam um (1) metro de distância entre pessoas, o Plano de Retomada Municipal sugere dois (2) metros. Neste caso, indicamos o
distanciamento de 1,5m. Na França, por exemplo, o ministro da Educação Jean Michel Blanquer indicou que inicialmente o número máximo de
crianças por turma não poderia ultrapassar uma dezena. No Rio de Janeiro cabe lembrar que a Prefeitura recomenda ambientes arejados e limpos
a cada três horas e ao final de cada expediente. Importante lembrar a relevância de sinalização deste distanciamento mínimo.

 
g) Para garantir o número máximo de discentes em sala de aula, em acordo com a o distanciamento de 1,5m entre os indivíduos, é possível
utilizar rodízio de dias para a ocupação das salas de aula em condições adequadas ou outra estratégia pedagógica em caso de necessidade de
atividade presencial.

 
h) É recomendável a distribuição/ disponibilização de máscara dupla face, álcool em gel 70% e solução hidroalcoolica à 70% em todas as salas
e laboratórios da instituição. Recomenda-se também o uso de dispensadores de comando via pedal para que não haja foco de contaminação
devido ao contato manual. Além disso, a disponibilização de sabonete líquido e papel-toalha nas salas e banheiros. Cabe ressaltar que anteparos
de acrílico deverão ser instalados entre pias dos banheiros, de forma a garantir a minimização da possível transmissão do novo coronavírus.

 
i) Realizar medida de temperatura em cada pessoa que ingresse no campus, utilizando para isso termômetro de irradiação. Este será um dos
indicadores quantitativos que comporão o elenco de monitoramento permanente. A temperatura corporal deverá ser observada na entrada e
observados valores de febre baixa de 37,8 a 38 °C, moderada até 39ºC ou alta superior a 39ºC, o afastamento da pessoa é indicado, devendo o
caso ser notificado ao setor responsável pelo monitoramento da população acadêmica.

 
j) Estabelecer linha direta com serviço de remoção imediata (SAMU) para casos de urgência COVID-19.

 
k) É recomendável a lavagem de todos os ambientes com água e sabão antes do reinício das atividades presenciais. Importante: o novo
coronavírus permanece viável em diferentes superfícies em até 72 horas.

 
l) Cabe ressaltar que, embora  haja a mobilização para dirimir possíveis focos e modos de transmissão do vírus em ambiente universitário, é
sempre bom lembrar que a maioria da comunidade da UEZO utiliza transporte público, que hoje é um dos maiores pontos de transmissão. Por
isso, favorecer a circulação da menor quantidade de pessoas é o mais recomendado.

 
m) Importante o uso de máscaras constante e diminuição ao máximo de aglomeração nos espaços comuns (corredores e hall) durante todo o
tempo da pandemia, e para isso pode-se contar com a colaboração de todos, inclusive de funcionários de empresas contratadas.

 
n) Alguns indivíduos são classificados como pertencentes ao grupo de risco que deverão aguardar em casa a finalização do período
pandêmico. Incluem-se neste grupo pessoas com idade acima de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, como as cardiovasculares,
diabetes, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), e ainda os indivíduos que são submetidos à diálise ou outro tratamento para



doença renal crônicas, obesidade, asma moderada ou grave. Isso exige que a UEZO identifique em sua comunidade indivíduos que possam
compor esse grupo de risco, e em caso de retorno parcial ou total, esses deverão ficar em modalidade remota durante todo o tempo de duração da
pandemia.
 

4.1. Ambientes coletivos

Espaço/Atividade Equipamento/Estrutura Ajuste/Adequação Observações

Translado de
docentes e
discentes da
Estação de Campo
Grande – Campus
Uezo.

Ônibus

Determinar a
limpeza interna e
externa do veículo
com água e sabão
(jatos), e ainda,
permitir somente
2/3 da ocupação
dos assentos de
cada unidade

- poderá
acarretar no
aluguel ou
aquisição de
equipamento
para limpeza

- poderá ser
necessário
maior número
de
viagens/unidade
de veículo e
maior consumo
de
diesel/gasolina.

Higiene e
necessidade básica
individual

Banheiros

- Identificar o
número máximo
de usuários de
uma só vez a
depender do
perímetro de cada
banheiro e o
distanciamento
mínimo de 1,5m.

- Utilizar Lixeiras
de pedal no
saguão do
banheiro e nos
reservados.

- Disponibilizar
frasco spray com
solução hidro
alcoólica à 70%
para que possa ser
vaporizado sobre
a tábua do vaso
sanitário após
cada descarga
(trata-se de vírus
que se mantém
viável em
superfície e pode
ser transmitido
pelas vias de
eliminação – fezes
/urina)

 

- A coleta dos
resíduos devem
ser realizadas de
três (3) em três (3)
horas, assim como
a limpeza das
salas e corredores

- Esta estratégia
exigirá a
aquisição de
material e
disponibilização
de recursos
humanos
treinados e
paramentados
adequadamente
com luvas 3;/4
de borracha,
galocha de
borracha,
macacão
impermeável,
máscara dupla
face e proteção
facial
impermeável
(tipo shield)

 

- treinamento e
reciclagem
permanente da
equipe de
limpeza

Que inclui
desde as
técnicas e
periodicidade
de limpeza
quanto o ajuste
do hábito de
troca e guarda
de roupas de
uso pessoal na
chegada ao
trabalho.

Alimentação e
reunião de
discentes

Refeitório

Definir o número
de discentes por
vez resguardando
duas
condicionalidades:
1 – espaçamento
entre discentes;

2 – utilização
apenas para
alimentação

Poderá
ocasionar a
necessidade de
alternar
finalização de
aulas no horário
do almoço para
que possamos
ter menor
aglomeração de
discentes e
docentes, pois o
mesmo se dará
para esses
últimos.

Impressão de
material, busca na

Sala de Professores
- Limpeza dos - Talvez haja



internet,
preparo/finalização
de aulas/atividades
docentes

computadores e
impressoras antes
do uso

- distribuição de
apagador e pilot
individualizada
para cada docente

- higienização do
equipamento de
uso em sala de
aula

Computador e
projetos

 

- evitar
aglomeração no
ambiente entre os
funcionários e
docentes,
respeitando a
distância mínima
de 1,5m. Deixar o
ambiente com
porta e janelas
abertas para arejar
o local

 

- borrifar de três
(3) em três (3)
horas solução
hidroalcoólica a
70%

necessidade de
escaninho para
organizar o
material de uso
de cada docente

Mobilidade interna

Corredores
(prefeitura/refeitório)

 Esse corredor é o
mais estreito, e
possui um fluxo
grande de
discentes e
funcionários, já
que temos
refeitório e salas
de aulas, além de
laboratórios
vizinhos. A
existência de um
banco faz com
que muitos
esperem suas
aulas ali, além de
se configurar
como ponto de
encontro de vários
discentes. Neste
sentido sugerimos
que o banco seja
retirado até o
retorno da
normalidade que
os demais

- É importante que
funcionários de
empresa
contratada 
possam dar
suporte a
dinâmica.
evitando
aglomeração e a
preservação do
espaçamento entre
as pessoas.

Os demais
corredores
muitas vezes
são utilizados
pelos discentes
como locais de
espera entre
uma aula e
outra, além de
local de
descanso. É
comum
encontrar
discentes
deitados no
chão e fazendo
desta prática um
hábito realizado
em conjunto.
Isto não é
adequado de
forma alguma,
já que parte do
vírus se desloca
e deposita no
chão, além da
aglomeração
causada por esta
prática

- Neste sentido
precisaremos de
estratégias de
vigilância e
logística entre
as aulas para
que possamos
evitar essa
situação

Hall e locais de
espera

- Retirar os
bancos ou deixar
algumas cadeiras/
bancos atendendo
o distanciamento
mínimo de 1,5m.

Será necessário
avaliar e
orientar o
comportamento
dos discentes de
modo que



evitem
aglomerações,
especialmente
nos momentos
de intervalos
entre as aulas e
no período de
espera dessas.

Elevadores

- Não usar os
elevadores, em
conformidade
com o Plano da
Prefeitura do Rio
de Janeiro, que
poderão ser
destinados a
pessoas com
restrição de
mobilidade

 

 
4.2. Ambientes Acadêmicos

Equipamento/Estrutura Ajuste/Adequação Observações

Salas de Aulas

Realizar limpeza das
salas de aulas com
frequência mínima de
três (03) horas, durante
o período de aulas e
após a última aula do
dia.

Criar espaçamento entre
o docente e os alunos de
modo que esse possa
usar o quadro, assim
como um espaçamento
mínimo de 1,5m entre
os alunos.

Manter um fluxo de ar
com janelas e portas
abertas

Se necessário for (por
conta do período de
aumento de
temperatura) poderá ser
utilizado equipamento
de ar condicionado, mas
mantendo janelas e
portas abertas

- poderá acarretar na
ampliação dos serviços e
insumos que envolvam a
limpeza das salas.

- aumento de custo
operacional com gastos
acima da média prevista de
energia elétrica

Laboratórios

Realizar limpeza dos
laboratórios com
frequência mínima de
três (3) horas, durante o
período de aulas e após
a última aula do dia

Criar espaçamento de
(de 1,5m ou mais) entre
os discentes e entre os
docentes e esses, tendo
em vista que em uma
aula prática há a
necessidade da
movimentação dos
envolvidos.

Manter um fluxo de ar
com janelas e portas
abertas

- haverá a necessidade dos
docentes e discentes
seguirem de forma rígida
normas de condutas, tal
que a respeitem a distância
mínima

-

- poderá acarretar no
ampliação dos serviços e
insumos que envolvam a
limpeza das salas.

Laboratórios
computacionais de
acesso

Realizar limpeza das
salas com frequência
mínima de três (3)
horas, quando houver
uso e antes do
fechamento

Criar espaçamento
mínimo de 1,5m entre
os usuários, assim como

- haverá a necessidade dos
usuários seguirem de
forma rígida normas de
condutas, tal que a
respeitem a distância
mínima, sob a supervisão
de funcionário de empresa
contratada, caso seja
necessário



espaço para fluxo no
local.

Manter um fluxo de ar
com janelas e portas
abertas

- poderá acarretar na
ampliação dos serviços e
insumos que envolvam a
limpeza das salas.

Biblioteca

Realizar limpeza com
frequência mínima de
três (3) horas.

Criar espaçamento
mínimo de 1,5m entre
os usuários, incluído
espaço para fluxo no
local.

Manter um fluxo de ar
com janelas e portas
abertas

- haverá a necessidade dos
usuários seguirem de
forma rígida normas de
condutas, tal que a
respeitem a distância
mínima, sob a supervisão
de funcionário de empresa
contratada, caso seja
necessário

 

- poderá acarretar na
ampliação dos serviços e
insumos que envolvam a
limpeza das salas.

 
Abaixo estão listados as salas de aulas, laboratórios didáticos, sala de professores, biblioteca e refeitório que do ponto de vista físico, entendemos

que possam ser usados de forma coletiva dentro das recomendações citadas. Os laboratórios didáticos computacionais serão abordados no item 5 (estratégia de
TIC) deste documento.

TIPO  CAPACIDADE MÁXIMA

Salas de Aulas

04 a 11 do Anexo 12 alunos (3 colunas X 4 linhas)
12 Anexo 8 alunos (2 colunas X 4 linhas)
2 Anexo 15 alunos (5 colunas X 3 linhas)
101 12 alunos (3 colunas X 4 linhas)
102 6 alunos (3 colunas X 2 linhas)
104 9 alunos (3 colunas X 3 linhas)
105 9 alunos (3 colunas X 3 linhas)
203 a 205 A e B 6 alunos (3 colunas X 2 linhas)
208 e 209 A e B 6 alunos (3 colunas X 2 linhas)

                                                                                                                           

Laboratórios
Didáticos

Física 6 alunos
Química Analítica 8 alunos
Química Orgânica 8 alunos
Microscopia/Biologia 8 alunos
Farmacotécnica 4 alunos
Fármacos – controle e
Análise 5 alunos

Bioquímica 4 alunos
Biotecnologia 10 alunos
Polímeros 8 alunos
Síntese Polímeros 4 alunos
Usinagem 3 alunos
LDM* 5 alunos
LMR Sem janelas

                                                                                                                           

Biblioteca
Computadores para
Consulta 12 baias

Mesas para estudo 15 pessoas
                                                                                                                           

Sala dos
professores

Computadores para
Consulta 04 baias

Mesa central para estudo 02 pessoas
Mesas para funcionários 02 mesas

                                                                                                                           
Refeitório 8 mesas 16 alunos

* Caso seja possível a instalação de mais uma janela no LDM, ou um exaustor para área do gramado, a capacidade máxima desse laboratório pode aumentar para
08 alunos.
 

4.3. Conclusões Parciais
Em todos os países atingidos pela pandemia, o tema é dos mais complexos por estar indissoluvelmente relacionado com o curso da COVID-19 e

com a possibilidade de uma nova onda epidêmica. Tudo isso em um contexto de profunda crise econômica que acentua a desigualdade da taxa de letalidade no
país.  Sabe-se que nas novas ondas que ocorreram, os casos aumentaram gradativamente, mas somente após a confirmação do declínio da curva de
transmissão/infecção, declínio este que não tem acontecido em no cenário municipal do Rio de Janeiro. Isto por si só acende o alerta da potencialização e aumento
exponencial de casos.



Epidemiologistas e Infectologistas renomados apontam diariamente o perigo da antecipação do relaxamento do isolamento social neste momento de
crescente número de óbitos na cidade do Rio de Janeiro. Vale enfatizar que a Zona Oeste concentra a maior taxa de mortalidade.

Isto exposto, propomos que os locais e áreas onde as sugestões no item 4 deste documento não possam ser acatadas, não sejam usados.

 

 

5. ADEQUAÇÕES DE TIC

I – INFRAESTRUTURA DE HADWARE E SOFTWARE:

 

I.1 - Computadores móveis:
Foi realizada consulta à Logística de Turno, com vistas a se verificar o quantitativo de computadores portáteis a UEZO possui atualmente, e suas

condições de utilização.
O levantamento apontou a existência de 26 (vinte e seis) Netbooks, que são computadores portáteis com tela de até 12 polegadas, e que não

possuem unidade de disco óptico para leitura e gravação de CDs e DVDs. Destes 26, somente 10 (dez) estão em condições para empréstimo. Os demais ou não
estão funcionando, ou dependem de aquisição de periféricos como fontes de alimentação. Todos os Netbooks possuem câmera, e capacidade de acesso a rede de
computadores (internet) via wifi ou cabo. Com relação ao sistema operacional utilizado, 02 (dois) utilizam o sistema operacional Windows, e pacote Office, e os
demais, 08 (oito), utilizam o sistema operacional Linux, e software livre para edição de documentos, planilhas e confecção e realização de apresentações. 

 
I.2 – Desktops e laboratórios.
Analisou-se a infraestrutura de desktops, e de laboratórios com possibilidade de serem transformados em salas de acesso as atividades remotas a

serem disponibilizadas para docentes e discentes da UEZO com dificuldade de acesso à internet.
A UEZO possui, no andar térreo do Prédio II, 02 (dois) laboratórios dedicados a informática, sendo eles o Lab Info I e o Lab Eng, e 02 (dois)

laboratórios dedicados a informática no 2º andar do mesmo prédio, localizados na sala 207 e 2010. Os desktops do Lab Eng possuem processador Intel Core i5 de
primeira geração. Os desktops do Lab Info I, e dos localizados na sala 207 e 210 possuem processador Intel Core i3 de Oitava Geração, e HD SSD de alta
capacidade. Todos os laboratórios possuem software instalado para edição de documentos, planilhas e confecção de apresentações. Os laboratórios possuem
acesso à internet, janelas amplas, e possibilidade de alteração do layout de distribuição dos desktops existentes, através da retirada ou desligamento dos
computadores, permitindo a realização do distanciamento mínimo estipulado pelos órgãos nacionais e internacionais de saúde, que corresponde a 1,5m (um metro
e meio). O Quadro 1 mostra o quantitativo de computadores possíveis por laboratório, visando o estabelecimento de distanciamento social:

 
Quadro 1 – Quantitativo de desktops por laboratório de informática, obedecendo o distanciamento social de 1,5m entre usuários. Esse

quantitativo foi obtido através da redução do número de computadores de cada laboratório listado
 

Laboratório Nº de Desktops
Lab Info I 15
Lab Eng 15
Lab 210 20
Lab 207 13
Total de computadores
disponíveis 63

 
Também foi verificada a possibilidade de conversão de salas de aula em laboratórios temporários de informática, através da redistribuição dos

desktops retirados dos laboratórios específicos de informática. O critério adotado para a escolha das salas foram a existência de janelas amplas, número de
tomadas e facilidade de instalação de cabeamento de internet. Todas as salas pertencem ao segundo andar do Prédio 02. O Quadro 2 ilustra as salas com
possibilidade de serem utilizadas como salas de apoio para acesso à internet, e o quantitativo de computadores desktops que poderão ser disponibilizados por sala.
Estas salas poderão ser montadas através da utilização dos desktops não utilizados nos laboratórios constantes do Quadro 1.

Quadro 2 – Quantitativo de desktops por salas adaptadas, obedecendo o distanciamento social de 1,5m entre usuários. Os desktops serão oriundos
da redistribuição dos desktops provenientes da diminuição do número de micros dos laboratórios do Quadro 1.

 

Salas Nº de Desktops
204 04
205a 04
205b 04
208 05
209a 05
209b 05
Total de computadores

disponíveis 27

Como infraestrutura complementar, verificou-se ainda a possibilidade de utilização da Biblioteca da UEZO. Atualmente existem 20 (vinte)
desktops com processadores Intel Dual Core na Biblioteca, onde destes poderão ser disponibilizados 15 (quinze), mantendo o distanciamento entre usuários de
1,5m.

Considerando-se os quantitativos constantes do Quadro 1, as possibilidades dispostas no Quadro 2 e a infraestrutura da Biblioteca, espera-se
disponibilizar simultaneamente um total de 105 (cento e cinco) desktops, todos com acesso à internet.

Ressalta-se a necessidade de criação de uma metodologia para o agendamento, por parte dos discentes, do acesso aos desktops. Há diferentes
programas que realizam tal tarefas. Entretanto, torna-se necessário a análise da utilização deste na UEZO, com vistas a questão de limitações impostas a
gratuidade do recurso, bem como segurança da rede da UEZO.

 
I.3 – Possibilidade de acesso remoto aos computadores da UEZO



Foi analisada a possibilidade de acesso remoto aos computadores da UEZO, visando a realização de disciplinas específicas que dependam de
softwares instalados nos laboratórios de informática da instituição. A opção foi descartada, visto a necessidade de existência de protocolos de segurança de dados,
que atualmente a UEZO não dispõe. Os desktops da UEZO são acessados por conta única de usuário, de controle do administrador do laboratório. A
implementação de acesso remoto dependeria de criação de sistema de administração de contas multiusuários, com sistema de identificação individualizada e
dispositivo de segurança remota para evitar invasões aos servidores de rede da Instituição. Em tempo, ressalta-se o fato de que a UEZO de que a implementação
deste sistema demandaria a aquisição de softwares com acesso ilimitado. A UEZO preza por utilizar softwares livres, e estes possuem limitação de tempo para
uso.

 
I.4 – Disponibilidade de salas para preparação de aulas pelos professores
Pretende-se disponibilizar 02 (duas) salas de aula do Prédio Anexo, com acesso à internet via wifi, e possibilidade de instalação de internet via

cabo, para utilização por parte dos professores para criação e gravação de aulas. A sala dos professores também será disponibilizada, porém com somente 04
(quatro) desktops em disponibilidade, visando o distanciamento entre usuários de 1,5 metros.

 
II – INFRAESTRUTURA INTERNA DE REDE

Foi verificado junto a DINFO a infraestrutura de rede da UEZO. Verificou-se que é adequada e estável. Porém, não há sistema de proteção contra
queda de luz para os desktops constantes dos laboratórios didáticos de informática, recomendando-se a aquisição de um sistema com duração de pelo menos 01
(uma) hora de suporte a perda de energia para toda a rede.

**Possui sistema de proteção para ativos de internet e servidores com suporte para 2-3h.

 

III – USO DE FERRAMENTAS DE APOIO PARA AÇÕES EDUCACIONAIS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS DIGITAIS

 

III.1 – Google for Education.
A Gsuite for Education é um serviço do Google que oferece versões de vários produtos Google que podem ser personalizados de forma

independente com o nome de domínio do cliente. Ele oferece vários aplicativos da web, com recursos similares aos de pacotes de disponibilizados a pequenas e
médias empresas, incluindo serviço de e-mail, Google Meet, Hangouts, Google Drive, Agenda, Docs, Planilhas, Apresentações e em especial a Google
Classroom, também conhecida como Google sala de aula.  

A UEZO, através da Diretoria de Informática – DINFO, realizou cadastro na empresa Google, registrando o domínio <www.uezo.edu.br>. A Gsuite
for Education já está implementada, e atualmente em fase de testes para a correção de scripts, realização de configurações entre outras ações necessárias para que
a ferramenta seja utilizada em sua totalidade.

Para o cadastramento da UEZO junto a Google, foi necessário tornar operacional o Domínio da internet <www.uezo.edu.br>, e o respectivo
cadastro no domínio. Atualmente a DINFO está na fase de criação dos login de acesso ao sistema para os docentes e discentes. 

Para os docentes, o login de acesso terá a seguinte configuração:
Login: <nomesobrenome>@uezo.edu.br
senha: número do CPF (sem pontos e traço) ou @@uezo@@
 
Para os discentes, o login de acesso terá a seguinte configuração:
Login: <número da matrícula>@uezo.edu.br
senha: número do CPF (sem pontos e traço) ou @@uezo@@
 
Para os casos em que o número do CPF seja iniciado por “zero”, este(s) deverá(ão) ser suprimido(s).
Exemplo: se o número do CPF for 095.345.808-72, a senha será 9534580872
 
É altamente recomendável que o usuário altere sua senha no primeiro acesso!
O acesso a Gsuite for Education é realizado através da página do Gmail:  <www.gmail.com>. Os logins e senhas serão os disponibilizados pela

DINFO/UEZO. Todos os recursos são disponibilizados na aba Google Apps. Para o acesso direto a ferramenta Google Classroon (Google sala de aula), basta
acessar, através de um navegador da internet (Chrome, Internet Explorer, Firefox, dentre outros) o link:
<https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooserservice=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup

 Uma das vantagens da ferramenta da Google é permitir que o login gerado pelo DINFO seja utilizado como serviço de e-mail vinculado a Google,
sendo assim utilizado em conjunto com a plataforma Gsuite for Education.

Ressalta-se o fato de que o aprendizado na utilização da ferramenta, bem como da montagem das Google Salas de Aulas (Google Classroom) será
de responsabilidade de cada professor, visto ser este mais um recurso didático a ser utilizado como apoio educacional.  Outro aspecto de relevância é a gravação
das aulas. De acordo com a Google, o serviço de gratuidade para gravação das reuniões realizadas através do Google Meet está previsto para expirar em setembro
de 2020

 
III.2 – Microsoft Educação
A Microsoft possui um programa denominado Microsoft Educação, que fornece acesso online gratuito às ferramentas do pacote Office 365 (Word,

Excel, Power Point, OneDrive), incluindo a ferramenta de videoconferência Microsoft Teams. Para realizar o cadastro, basta o interessado possuir uma conta de e-
mail válida vinculada a uma instituição de ensino credenciada no MEC. O cadastro é realizado através do link:

< https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office>
Diferentemente da Google for Education, o Microsoft Educação não exige o credenciamento da instituição de ensino na plataforma. O próprio

usuário é quem realiza o seu próprio cadastro.
Os docentes da UEZO podem acessar os recursos utilizando o e-mail institucional do PRODERJ. Uma vez criados os e-mails vinculados ao

domínio <www.google.edu.br>, através da Google, tanto docentes como discentes poderão se cadastrarem, possibilitando a criação de videoconferências através
do recurso Microsoft Teams, com todas as contas vinculadas a Microsoft.

Uma desvantagem dos produtos da Microsoft é não vincular os recursos a uma conta de e-mail específica, diferentemente da Google, que permite
que o serviço de e-mail seja utilizado em conjunto com a plataforma Gsuite for Education.

 
III.3 – Outros recursos digitais

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://pt.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://www.gmail.com/
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


A PROPESQ/UEZO está em negociação junto a RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, visando a aquisição de licença gratuita da Plataforma
digital para educação, pesquisa e inovação CAFe. Esta plataforma permite a realização de videoconferências, e acesso ao portal Periódicos Capes. Entretanto, o
número de salas disponibilizados pela plataforma é limitado a 40 (quarenta), e não possuir as funcionalidades da Gsuite for Education.

 Alguns aplicativos vêm sendo utilizados com bastante frequência para a realização de videoconferências e gravação de aulas. Dentre os mais
utilizados, destacam-se a Plataforma Jitsi Meet, e a Plataforma Zoom, tendo este último a limitação de que, para assinaturas gratuitas, as videoconferências serem
limitadas a 40 (quarenta) minutos por reunião. Essas plataformas, embora não sejam ferramentas computacionais voltadas especificamente para a área de ensino,
possuem potencial para essa finalidade, quando combinados com outras tecnologias digitais como as próprias ferramentas da Gsuite for Education e do Microsoft
Educação.

 
III.4 – Utilização de Canais abertos de Emissoras Públicas de TV aberta
Foi verificado junto a TV ALERJ, e a MULTIRIO, a possibilidade de as aulas remotas produzidas pelos docentes da UEZO serem veiculadas nas

programações de ambas as Emissoras. A TV ALERJ alegou a impossibilidade do pleito, visto não possuir espaço de tempo em sua grade de programação para
esta ação, disponibilizando somente o canal para ações esporádicas da Universidade. Informou ainda que o Acordo de Cooperação existente entre a emissora e a
SEEDUC/RJ espirará no mês de setembro deste ano de 2020, com probabilidade remota de ser renovado. Com relação a MULTIRIO, a instituição também
argumentou ser muito difícil atender o pedido, visto que essa concessão, no caso de muitas universidades, inviabilizaria a inserção de tantas ações na grade de
programação.

Ressalta-se o fato de que a UEZO está implementando um Canal no YouTube, canal este que também poderá ser utilizado como futuro ambiente
para disponibilização das atividades didáticas previamente gravadas.

 
IV – INFRAESTRUTURA EXTERNA DE REDE PARA DOCENTES E DISCENTES.

 

IV.1 – Aquisição de Chips de dados para smartphones
Foi verificado junto a COGEC – Coordenação de Gestão de Contratos, a possibilidade de ampliação do contrato de linhas telefônicas móveis com

direito a pacote de dados, da UEZO, visando o atendimento aos docentes e especialmente, discentes que não tenham acesso à internet em suas residências ou
pacotes de dados com capacidade para a participação em atividades didáticas remotas utilizando o smartphone.  De acordo com o Gestor de Contratos da UEZO, a
Universidade possui no momento 08 (oito) linhas telefônicas com acesso a pacotes de dados, da operadora Claro, contratadas via adesão a ATA do PRODERJ. No
que concerne a ampliação do número de chips contratados, o máximo que poderia ser negociado, em termos de acréscimo ao contrato, seria um percentual de 25 a
100%, mediante negociação junto a empresa e ao PRODERJ. Porém, em termos quantitativos, esse acréscimo significaria em no máximo um aumento de mais 08
(oito) linhas com pacote de dados, o que não atenderia a demanda. Ainda foi informado que o tempo para a realização desta operação seria demorado, podendo
não ser autorizada a operação em virtude de Decretos Estaduais relacionados a pandemia do COVID-19.

Uma segunda alternativa está sendo estudada através do GT de Assuntos Acadêmicos, que consiste na adesão a Ata vinculada à UERJ, ou através
de compra conjunta com Grupo de Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro.

 
IV.2 – Destinação de aumento temporário da bolsa auxílio discente
Uma alternativa, a ser estudada junto a PROGRAD e PROADFI, é a possibilidade de aumentar, durante período pré-determinado, o valor da bolsa

auxílio do aluno cotista, por um valor para contratação de um pacote básico de banda larga. A proposta está em análise pelo GT de Assuntos Acadêmicos, visto
que poderá ser um processo mais viável e/ou rápido para realização, diferentemente de um processo de desvinculação de receita para esta finalidade.

 
V – PERSPECTIVAS PARA MÉDIO E LONGO PRAZO

- Prover treinamento para os servidores da DINFO, no que concerne ao gerenciamento de servidores de arquivos de e-mails, incluindo módulo de
segurança de dados;

- Criação de termos de responsabilidade para acesso aos desktops da UEZO em tempos de pandemia;
- Criação de Termo de Responsabilidade, ou Portaria sobre a utilização de e-mail institucional da UEZO por parte dos docentes e discentes;
- Aquisição de notebooks para a Logística de Turno;
- Criação de sistema de suporte a queda de luz para os laboratórios didáticos de informática;
- Contratação de empresa especializada na instalação, configuração e treinamento de servidores na plataforma Google for Education, ou outra

plataforma a ser escolhida pela UEZO;
- Criação de um estúdio dedicado a gravação profissional de aulas e realização de videoconferências.
 
 

6. PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA PANDEMIA
A Portaria UEZO n° 016 de 2020 determinou a criação do Grupo de Trabalho de Assuntos Acadêmicos - Formado pelo Fórum de Graduação, com

o propósito de propor modelos pedagógicos (atividades remotas, semipresenciais etc) e prazos visando a retomada das atividades acadêmicas da graduação.
O Pacto Social pela Saúde e pela Economia do governo do estado do Rio de Janeiro estabeleceu três bandeiras: vermelha, amarela e verde, para a

alertar população do estado sobre o retorno às suas rotinas, bem como das atividades econômicas. As bandeiras são determinadas principalmente pela curva
endêmica da doença e pela taxa de ocupação de leitos em UTI nos hospitais públicos. De acordo com o Pacto Social pela Saúde, a bandeira vermelha representa a
fase de quarentena, a bandeira amarela é a das flexibilizações, enquanto a bandeira verde corresponde à fase de normalização, embora ainda devam ser cumpridos
os protocolos de higiene e evitadas as aglomerações. O governo estadual entendeu que os alertas podem ser variáveis, dependendo do município. Dentro do
município do Rio de Janeiro vem sendo observada bastante variação no número de óbitos e de infectados pelo Novo Coronavírus entre os bairros. A Uezo está
sediada em Campo Grande, sendo este um dos bairros com maior número de mortos por Covid-19, desde o mês de abril.

Há grande dificuldade para definir ações sobre a retomada das atividades acadêmicas plenas em um panorama extremamente dinâmico, como tem
sido observado nesta pandemia da Covid-19. As bandeiras vermelha, amarela e verde estão sendo adotadas neste documento para sinalizar três diferentes cenários,
embora absolutamente todos os procedimentos tenham como requisito o atendimento aos indicadores mencionados no item 4 acima, que devem auxiliar na
decisão dos gatilhos de segurança adotados pela Uezo.

Assim, considerando os termos da Medida Provisória nº 934, de 01º de abril de 2020, que “(...) define, em seu art. 2º, que “as instituições de
educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do
disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020”;

Considerando a Deliberação nº 376 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Orienta as Instituições integrantes do Sistema Estadual
de Ensino do estado do Rio de Janeiro sobre o desenvolvimento das atividades escolares não presenciais, em caráter de excepcionalidade e temporalidade,
enquanto permanecerem as medidas de isolamento previstas pelas autoridades estaduais na prevenção e combate ao Coronavírus – COVID-19;



Considerando os mapeamentos realizados pela Prograd e pelos Grupos de Trabalho instituídos pela Portaria UEZO SEI n.º 16 de 02 de junho de
2020;

Considerando a necessidade de planejar ações essenciais à continuidade da formação dos estudantes, bem como de orientar a organização da
retomada das atividades, com garantia de cumprimento das normas sanitárias e evitando aglomerações e

Considerando a falta de vacina e medicamentos eficazes disponíveis, o caráter desconhecido desta doença e ainda que dados científicos indiquem
cenário desfavorável ao retorno em condições plenamente seguras, próximas das condições anteriores à pandemia, demandando a necessidade de propor
alternativas emergenciais aos modelos tradicionais de ensino-aprendizagem, visando à continuidade do ano letivo;

Propomos um plano pedagógico para a retomada das atividades, a partir da continuidade do Calendário Acadêmico de Graduação no ano civil
2020, em três cenários diferentes, que terão como base as avaliações periódicas dos indicadores de segurança sanitária e de biossegurança citados no item 4 deste
documento.

 
6.1 – Sobre o momento de retorno às atividades

Cenário 1: Bandeira verde em agosto de 2020

Calendário acadêmico em 16 semanas, aulas teóricas presenciais e/ou remotas e aulas práticas presenciais ofertadas para todos os ingressantes e
concluintes. Os protocolos sanitários, bem como as adequações físicas e logísticas, devem estar em acordo com as necessidades identificadas pelo Grupo de
Trabalho de Infraestrutura Predial, apresentada neste documento, inclusive com a avaliação continuada apontada.

 

Cenário 2: Bandeira amarela em agosto de 2020

Calendário acadêmico em 12 semanas, aulas teóricas 100% remotas e aulas práticas remotas ou através de demonstração em vídeo, desde que com
a concordância do Colegiado da Unidade Universitária, obedecendo as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. Não havendo concordância, mediante
justificativa, a disciplina será ofertada no semestre seguinte, desde que haja condições de segurança sanitária.

Aulas práticas regulares presenciais ofertadas exclusivamente aos alunos concluintes de 2020-1, obedecendo aos protocolos sanitários apontados
nesse documento. A situação específica e sua operacionalidade deverão ser avaliadas pelo Colegiado de Unidade.

Considera-se concluinte, neste plano acadêmico emergencial, o estudante cuja integralização curricular pode ser realizada até o final do Período
Letivo 2020-1, desde que requisite, como atividade presencial, apenas 01 (uma) disciplina prática. O limite de carga horária teórica cursada será definido pelo
Colegiado de Unidade Universitária. Novos critérios poderão ser adotados para o semestre letivo 2020-2.

Caberá aos diretores(as) de Unidade Universitária aprovar em conjunto com o discente concluinte seu plano de estudos com as aulas práticas.
 

Cenário 3: Bandeira vermelha em agosto de 2020

Calendário acadêmico em 12 semanas, aulas teóricas 100% remotas e aulas práticas 100% remotas ou através de demonstração em vídeo, desde que
com a concordância do Colegiado da Unidade Universitária. Não havendo concordância, a disciplina será ofertada no semestre seguinte, desde que haja condições
de segurança sanitária apontadas nesse documento.

 
6.2- Sobre a adesão às atividades de ensino emergenciais remoto por docentes e discentes.

O professor que deixar de ofertar disciplina prática obrigatória deverá formalizar uma justificativa e ofertar disciplina eletiva teórica remota ou
atividade de extensão com carga horária correspondente a no mínimo de 30% da carga horária de sua disciplina obrigatória.

Será facultado ao aluno a exclusão de disciplinas até o final da terceira semana após o início das aulas, excepcionalmente.

 
6.3- Sobre a inclusão dos discentes aos conteúdos digitais e conectividade.

O discente com necessidade de suporte (computador e/ou internet) poderá utilizar a infraestrutura da Uezo mediante agendamento junto à
logística (Prograd) em conjunto com a Propesq, desde que existam as condições sanitárias apontadas neste documento.
A Uezo/Prograd faz parte de consórcio que reúne diferentes IES públicas e a Redetec e um dos objetivos é encontrar meios que ampliem a
inclusão digital dos alunos.

 
6.4- Sobre a garantia de acessibilidade pedagógica do material didático (síncrono e assíncrono) para os discentes.

As atividades remotas poderão ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, por meio da utilização de ferramentas de tecnologias de informação e
comunicação. As aulas síncronas ocorrem em tempo real, possibilitando interação com o professor; devem ser gravadas e disponibilizadas, para
que os discentes com limitação de acesso possam acessar posteriormente o conteúdo apresentado.
As aulas assíncronas ocorrem no tempo dos estudantes, uma vez que professor e os alunos não precisam interagir em tempo real para realizar as
atividades.
É fundamental reservar um percentual da carga horária da disciplina para contato com o discente por meio de fóruns de debate ou “tira-
dúvidas”, plataformas de videoconferências, além de atividades como elaboração de projetos, estudos dirigidos, entre outras. O Google
Classroom, disponibilizado a todos os professores e alunos, permitirá a criação, compartilhamento e gerenciamento de atividades.
Deve ser assegurada a autonomia didática do professor, assim como os limites legais referentes à proteção de imagem dos usuários.

 
6.5- Sobre as ações estruturadas de formação aos docentes, visando compatibilizar suas práticas às necessidades impostas pelo

distanciamento social.
 

A Uezo/Prograd faz parte de consórcio que reúne diferentes IES públicas e a Redetec e um dos objetivos é promover a capacitação de docentes.
Uma colaboração foi estabelecida com a MultiRio com este propósito específico resultando no curso online intitulado “Videoaula: a
experiência docente e o potencial das aulas remotas”, iniciado no dia 19 de junho de 2020.
A Prograd questionou os professores sobre experiências anteriores em ensino remoto e mapeou a necessidade de capacitação. Além disso,
instituiu um Grupo de Trabalho de Capacitação formado por professores da Uezo que se voluntariaram. O docente que desejar, receberá apoio
para orientação nas ferramentas que serão utilizadas em atividades remotas.



O docente que necessitar de suporte para gravar suas aulas ou preparação de material poderá usar a infraestrutura da Uezo, mediante
agendamento junto à logística, desde que haja as condições sanitárias apontadas neste documento.

 
6.6- Sobre adaptação de regulamentações para a oferta de atividades acadêmicas emergenciais, englobando trabalho docente e formação

discente.
Ajustes nos regramentos relacionados às atividades de graduação serão objetos de deliberação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e

compreenderão, em caráter excepcional, durante o período de distanciamento social, as necessidades para adequação à educação remota com uso de tecnologias
de informação e comunicação.

Os procedimentos relacionados ao desenvolvimento de aulas teóricas e práticas, atividades complementares, defesas de TCC I e II, estágio
obrigatório (quando couber), número de disciplinas durante ajuste de grade do semestre, calendário acadêmico, processos administrativos e prazos para
cancelamento, mudança de status de regular para evadido, integralização máxima dos cursos, colação de grau a distância, e outros temas relacionados, necessários
para orientar a vida acadêmica, receberão novas diretrizes em decorrência do distanciamento social e do ensino remoto.
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 

Código: 01   

Data de emissão: 12.03.2020   

Vigência: Durante o período de pandemia pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

Assunto: Recebimento de Notificação de Caso Confirmado ou Suspeito 

de Infecção por Coronavírus (COVID-19) 

Emitido por: Comissão Científica de Estudos para Prevenção e Controle de 

Doenças Infectocontagiosas da UEZO (CEPDIC-UEZO).  

Objetivo: Registrar e distribuir informações de todas as notificações de 

afastamento via telefone/e-mail de componentes da comunidade Ueziana 

devido a suspeita ou confirmação de caso de COVID-19 com diagnóstico 

positivo. 

Aplicação: Aplica-se a todo o público da UEZO (professores, alunos, 

técnicos e todos os funcionários contratados ou terceirizados). 

Conteúdo: A elaboração deste POP deve-se à urgência na divulgação de 

informações corretas e científicas sobre como proceder, especialmente durante 

o período da pandemia. Diz respeito ao cuidado com a saúde da nossa 

comunidade tendo em vista a melhoria da efetividade das estratégias de 

contenção e prevenção, em nossa Unidade de Ensino Superior, da pandemia 

causada pelo novo Coronavírus. 

Setor de execução: PROPESQ 

Procedimento:  

1 – Reserve um caderno específico e IDENTIFICADO para o registro de cada 

contato telefônico ou por correio eletrônico. 
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2 – Organize colunas conforme o modelo abaixo: 

Nome Matricula Grupo* Unidade Mail/telefone Data Observação** 

       

       

 *Legenda de Grupos: Grupo A: Docente; Grupo B: Discente; Grupo C: Corpo 

técnico; Grupo D: Funcionário. 

**Observações: nesta coluna registre os sintomas informados pelo declarante 

conforme legenda a seguir: E – febre; F – tosse e /ou espirro; G – coriza; H – 

secreção no peito; I – notificação de coronavírus; J – Suspeita de coronavírus. 

 

3 – Após o registro avise à Direção da Unidade de Ensino e/ou Pró-Reitoria 

e/ou Reitoria. Ao finalizar a notificação, no campo das **Observações, registre 

a data e horário da comunicação ao setor. 

 

4 – Em caso de Dúvidas ou necessidade de maiores esclarecimentos entre em 

contato com a CEPDIC-UEZO pelo WhatsApp: 

Profa Dra Flavia Pellegrino – 997819173 

Profa Dra Jessica Vieira – 969231516 

Profa Dra Carmelinda Affonso – 996286280 

 

Fonte: Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do Rio de 

Janeiro. Secretaria de Saúde. 02/03/2020.  

 


