
Plano UFPB para retorno gradual das atividades presenciais



Introdução

Surgimento do coronavírus (SARS-CoV-2);

Portaria Nº188/ Ministério da Saúde de 03 de fevereiro de 
2020 – emergência em saúde pública de importância 
nacional;

Decreto nº40.122 de 13 de março de 2020 – situação de 
emergência no Estado da Paraíba;

Portaria Nº090/2020/GR/Reitoria/UFPB de 17 de março de 
2020 – suspensão das aulas presenciais para evitar 
contaminação pelo SARS-Cov-2;



Introdução

UFPB realizou 16 das 17 ações estabelecidas pelo Ministério da Educação no combate ao 
SARS-CoV-2:

- distribuição de álcool em gel;
- ações sanitizantes para prefeitura e hospitais públicos;
- fabricação de equipamentos hospitalares como respirador, laringoscópio e peças de 

reposição para equipamentos hospitalares;
- produção de face Shields, máscaras, aventais;
- capacitação de profissionais;
- distribuição de alimentos;
- elaboração de material educativo (cartilhas e roteiros);
- serviço de apoio psicológico, cessão de veículos, empréstimo de equipamentos e 

assessoramento aos órgãos de saúde, e a realização do teleatendimento.



Introdução

• Comissão responsável pelo testes do SARS-CoV-2 (CCM/CCS/ Escola técnica de 
saúde) – testes realizados pelo SUS na Paraíba – parceria com o LACEN/PB;

• Comissão de logística de produção e distribuição de materiais e equipamentos 
para o enfrentamento da COVID-19 (CEAR/CCJ);

• HULW – leitos para COVID-19; pesquisas editais FAPESP/Pb/CNPQ/CAPES;

• Residência Multiprofissional; teleatendimento;

• CRAS;



Comissão de Biossegurança

Portaria nº 239/GR/Reitoria/UFPB de 03 de agosto de 2020

• Titulares

• Profª Drª. Ieda Maria Garcia dos Santos (Representante PROPESQ) 

• Profº Bruno Henrique Andrade Galvão

• Profº Severino Gonzaga Neto (Pró- Reitoria Administrativa)

• Profª Ana Cristina de Sousa Aldrigue (Vice Pró-Reitora da PRG)

• Franklin Eduardo dos Santos Hirschle Junior (Representante Progep)

• Profº Ângelo Brito Pereira de Melo (Representante GEP/HU)

• Profº Msc. Francisco Bernardino da Silva Neto (Representante DVE /HU)

• Camila Coutinho de Almeida (Representante Sinfra)

• MSc. Fabiana Ferreira do Nascimento (Representante STI)

• Profª Ana Luisa Nogueira de Amorim (Representante Pedagogia)

• Profº Estácio Amaro da Silva Júnior (Representante CCM)

• Profª Drª Nathalia Costa Gonzaga Saraiva (Representante ETS)

• Profª Renate Maria Ramos Wellen (Pró-Reitora de pesquisa)

• Msc Mirella Rocha Ribeiro Pinto (Representante SINTESPB)

Profª Drª Lígia Raquel Ortiz Gomes Stolt – presidente

Profª Drª Carina Carvalho Correia Coutinho – vice-presidente

• Suplentes 

• Profª Ariane Norma de Menezes Sá (Pró-Reitora de Graduação)

• Izabel Cristina Vasconcelos (Representante PROGEP)

• Profª Solange de Fátima Geraldo da Costa (Representante GEP/HU)

• José Roberto Pereira Herculano (Representante Pró-Reitoria Administrativa)

• Marcelino Rodrigues da Silva (Representante SINTESPB)

• Prof Danniel Ferreira Oliveira (Vice Pró – Reitor de Pesquisa)

• Profª Dra. Iolanda Maria Cariry Lacet de Barros Martins 

• Profº Pablo Rodrigues Costa Alves 

• Profª Marcos Angelus Miranda de Alcântara

• Profº Laine Mamede

• MSc. Raphael Freire de Araújo Patrício 

• Camilla Carneiro de França 

• Vânia Pessôa de Carvalho Dantas

• Prof. Marcia Batista da Fonseca
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• Profª Drª Lígia Raquel Ortiz Gomes Stolt (Presidente da Comissão de Biossegurança)

• Profº Drª Carina Carvalho Correia Coutinho (Vice-presidente da Comissão da Biossegurança)

• Profº Ângelo Brito Pereira de Melo (Representante GEP/HU)

• Camila Coutinho de Almeida (Representante SINFRA)

• Profº Danniel Ferreira Oliveira (Vice-Pró Reitor PROPESQ)

• Profº Drº Francisco Bernardino da Silva Neto (Representante DVE /HU)

• Profª Drª Ieda Maria Garcia dos Santos (Representante PRPG)

• Izabel Cristina Vasconcelos (Representante PROGEP)

• Profª Drª Nathalia Costa Gonzaga Saraiva (Representante ETS);



Grupos de Trabalho

• Infra-estrutura;
• Ensino, pesquisa e extensão;
• Acolhimento e cuidado a saúde da comunidade universitária; 
• Administrativo: segurança do trabalho e qualidade de vida;
• Comunicação (mídias digitais, produção de material informativo e 

sinalização,  Podcasts -CAs);
• Acompanhamento das condições epidemiológicas em JP, Areia, Bananeiras 

e Mamanguape / Rio Tinto;
• Orientações básicas quanto a limpeza; 
• Licitações e tomada de preços;



Objetivos da Comissão de Biossegurança:

• Preservar a vida de cada um dos integrantes da comunidade universitária (técnicos administrativos e comunidade acadêmica);

• Orientar os técnicos-administrativos e comunidade acadêmica quanto aos procedimentos básicos para mitigação da pandemia e 
minimização dos riscos dela decorrentes;

• Recomendar ações que possibilitem um retorno gradual e seguro das atividades institucionais presenciais, quando as condições 
epidemiológicas permitirem;  

• Acompanhar o processo de retomada das atividades presenciais e conscientizar todos sobre as responsabilidades que têm diante 
do cenário pandêmico por meio da disseminação do conhecimento das atitudes que devem ser adotadas para prevenção do 
contágio, mitigação do vírus e redução dos danos nessa nova realidade; 

• Reforçar as medidas gerais de distanciamento social, proteção individual e coletiva orientadas pelas autoridades sanitárias, em 
razão da pandemia causada pelo SARS-CoV2.
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• Protocolo de biossegurança para retorno das atividades 
nas Instituições Federais de Ensino, publicada pelo MEC;

• Diretrizes epidemiológicas do Governo do Estado da 
Paraíba;

• Organização Mundial de Saúde – OMS;

• Planos de Biosseguranças de outras IFES;



• Planejamento do retorno ao trabalho – VOLUNTÁRIO/FACULTATIVO;

• Respeitar os GRUPOS DE RISCO;

• Orientado pelas condições epidemiológicas que nortearão a 
flexibilização ou endurecimento das medidas de prevenção e controle 
de riscos à saúde nos diversos Campi da UFPB;

• Observação do Plano Novo Paraíba Normal;
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