
                    

Juiz de Fora, 09 de julho de 2021.

OFÍCIO nº 046/2021 – SINTUFEJUF-Apesjf Ssind 

Para: Senhora Ivana Lúcia Damásio Moutinho  
          Diretora da Faculdade de Medicina da UFJF

         Senhor Marcelo da Silva Alves  
          Diretor da Faculdade de Enfermagem da UFJF

         Senhora Maria das Graças Afonso Miranda Chaves 
         Diretora da Faculdade de Odontologia da UFJF

          Senhor Lyderson Facio Viccini  
          Diretor do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF

         Senhora Mariane Floriano Lopes Santos Lacerda 
          Chefia do Departamento de Odontologia de GV/UFJF

    Assunto: Solicitação

Prezados,

Considerando  a  aprovação  de planejamento e  cronograma para  o
semestre suplementar, aprovados em reunião do Conselho Superior da UFJF no
dia 02 de junho, solicitamos a gentileza de nos enviar as seguintes informações:

1. Quais  solicitações  de adequação de infraestrutura esta  unidade solicitou  a
Proinfra? E quando foi encaminhada esta solicitação?

Previsto no item 3, do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 07 de junho.

2. Qual retorno a Proinfra deu a estas solicitações? Quando foi feito esse retorno?

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições
 Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora – SINTUFEJUF

Rua Santo Antônio, 309 – Centro – CEP.: 36013-011 - Juiz de Fora/MG 
Telefone: (32) 3215-7979 – Telefax: (32) 3215-3876

Secretaria Avançada – campus universitário: (32) 2102-3756



Previsto no item 15 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do
início das atividades.

3.  Quais  solicitações  de  Materiais,  Insumos  e  EPI´s  esta  unidade  solicitou  a
Proinfra? Quando estas solicitações foram enviadas?

Previsto no item 6 do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 11 de junho.

4. Foi feito apresentação do mapeamento de auto declaração e vacinação entre
os servidores? Em qual data?

Previsto no item 7 do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 11 de junho.

5. Foi  feita capacitação da unidade no aplicativo de monitoramento?  Se sim,
quando foi realizada a capacitação? Algum servidor docente ou TAE, trabalhador
terceirizado, ou discente, deixou de realizar a capacitação? Se deixou, quantos
não fizeram esta capacitação? Como foi feito o controle dos que fizeram e os que
não completaram a capacitação?

Previsto no item 9 do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 15 de junho

6. Foi feita reunião da unidade com a coordenação do curso para check point? Se
sim, qual a data desta reunião?

Previsto no item 13 do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 22 de junho.

7. Foi feita entrega dos materiais, insumos e EPI´s na sua unidade? Quando foi
feita esta entrega? Os materiais, insumos e EPI´s entregues foram os previstos no
plano de retorno? Se não foram, o que faltou?

Previsto no item 14 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do
início das atividades.

8. Foi realizada capacitação dos docentes, TAE´s e terceirizados no "trilha de
capacitação da saúde", desenvolvido pelo NUPLA e COSSBE da PROGEPE/UFJF?

Algum  servidor  docente  ou  TAE,  ou  trabalhador  terceirizado,
deixou de realizar a capacitação? Se deixou, quantos não fizeram o curso? Como
foi feito o controle dos que fizeram e os que não completaram a capacitação?

Previsto no item 16 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do
início das atividades
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9. Foi realizada capacitação de biossegurança dos discentes, docentes, TAE´s e
terceirizados, nas atividades específicas das disciplinas? Algum servidor docente
ou TAE, trabalhador terceirizado, ou discente, deixou de realizar a capacitação?

Se deixou, quantos não fizeram esta capacitação? Como foi feito o controle dos
que fizeram e os que não completaram a capacitação?

Previsto no item 17 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do
início das atividades.

10.  Foi  realizada  capacitação  de  biossegurança  dos  discentes  e  docentes
específico nos campos externos a UFJF? Se sim

Algum servidor docente ou discente, deixou de realizar a capacitação? Se deixou,
quantos não fizeram esta capacitação? Como foi feito o controle dos que fizeram
e os que não completaram a capacitação?

Previsto no item 18 do cronograma aprovado pelo CONSU para   5 dias antes do
início das atividades.

Solicitamos também a gentileza de nos enviar a última versão dos
planos de retorno dos cursos, após considerações do Comitê de Monitoramento e
Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus e o sítio público no qual estão
divulgados  para  viabilizar  acesso  da  comunidade  acadêmica  envolvida.

Por fim, gostaríamos de saber se houve recomposição e treinamento
prévio  e  específico  dos  trabalhadores  terceirizados  da  limpeza  devido  ao
estabelecimento de novos protocolos de limpeza frente a COVID-19.

  Att.,
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