
Prezados, Considerando a reposta à manifestação 23546.050311/2021-91 encaminhamos 

tempestivamente o presente recurso por entender que algumas questões foram apenas parcialmente 

respondidas.  

 

1. Quais solicitações de adequação de infraestrutura cada unidade solicitou a PROINFA? E quando 

foi encaminhada esta solicitação? Previsto no item 3, do cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 07 

de junho. A resposta é genérica apenas diz que as solicitações foram discutidas e analisadas com intuído 

de manter distanciamento, mas não é dito “quais” adequações foram solicitadas conforme a pergunta. 

Não foi respondido “Quando foi encaminhada a solicitação” 

2. Qual retorno a PROINFA deu as solicitações de cada unidade? Quando foi feito esse retorno? 

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

atividades.Igualmente a pergunta número 1 a reposta é genérica, não é mencionado “qual” retorno as 

solicitações de cada unidade. Há apenas uma planada com as adequações de uma das unidades. Não foi 

respondido “Quando foi feito o retorno pela PROINFRA. 

3. Quais solicitações de Materiais, Insumos e EPI´s cada unidade solicitou a PROINFA? Quando estas 

solicitações foram enviadas para cada unidade? Previsto no item 6 do cronograma aprovado pelo CONSU 

para o dia 11 de junho. Existe planilha com a solicitação feita pelas unidades e material enviado. Na mesma 

planilha há referências “Envio 1” e “Envio 2”. Porém, não são claras as datas dos envios.  

5. Foi feita capacitação nas unidades no aplicativo de monitoramento? Se sim, quando foi realizada a 

capacitação em cada unidade? Algum servidor docente ou TAE, trabalhador terceirizado, ou discente, 

deixou de realizar a capacitação? Se deixou, quantos não fizeram esta capacitação? Previsto no item 9 do 

cronograma aprovado pelo CONSU para o dia 15 de junho 

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? Previsto no item 

16 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do início das atividades 

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? Previsto no 

item 17 do cronograma aprovado pelo CONSU para 5 dias antes do início das atividades. A reposta aborda 

a capacitação em biossegurança de maneira ampla atendendo parcialmente a pergunta número 9. Não 

há referência específica quanto a capacitação no aplicativo de monitoramento (pergunta 5) e nem no 

"trilha de capacitação da saúde" desenvolvido pelo NUPLA e COSSBE da PROGEPE/UFJF (pergunta 8). 

Assim, pela reposta não conseguimos entender se as capacitações das questões 5 e 8 foram realmente 

realizadas. A título de esclarecimento perguntamos se a capacitação dos servidores ocorreu ao mesmo 

tempo que a capacitação dos discentes que foi realizada na primeira semana do retorno das atividades 

conforme resposta enviada. Solicitamos ainda 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 

COVID-19 Não foi enviado  

 

Agradecemos atenção dispensada  

 

Att; Sintufejuf 


