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Ao Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina
Professor Ubaldo César Balthazar
  
Assunto: Síntese   da  Reunião  Aberta   da  Diretoria   da  Apufsc   sobre  o  Retorno   às  Atividades   Presenciais 

na UFSC

  
Prezado Professor Ubaldo Baltazar

O  documento  abaixo  apresenta,  entre  outros,  uma  Sí�ntese  da  Reunia�o  Aberta  da 
Diretoria da Apufsc-Sindical sobre o Retorno a� s Atividades Presenciais na UFSC, que ocorreu no 
dia 09/08/2021. Nela foi feita uma “Ana� lise e levantamento sobre  as condiço� es de trabalho 
necessa� rias para a retomada das atividades presenciais na UFSC”. 

A reunia�o,  por meio virtual,  contou com a presença  de dois professores-especialistas 
convidados e dos Pro� -Reitores de Graduaça�o e de Po� s-Graduaça�o. Participaram do encontro 
cerca de 215 docentes (sala reunia�o virtual e em nossas mí�dias sociais).

Síntese
Considerando a exposiça�o da Profa. Alexandra Boeing e do Professor Lu� cio Botelho, e as 
discusso� es ocorridas na Reunia�o, foram apontados, sinteticamente, os aspectos abaixo.

1. Necessidades imprescindíveis para o retorno presencial, termos:
 Alta Cobertura Vacinal de Docentes, TAEs e Alunos (completa D/T e pelo menos 1 dose 
aos Alunos).
 A distribuiça�o, uso adequado e obrigato� rio de Ma� scaras de Alta Eficie<ncia, do tipo PFF2. 
 Ventilaça�o e Monitoramento da Qualidade do Ar nos ambientes fechados (com mediço� es 
de CO2).
 Estrate�gias de Testagem, vigila<ncia de casos e uso de barreiras sanita� rias.
 Alterna<ncia das atividades presenciais e remotas, para controle do nu� mero de pessoas 
nos campi. 
 Vigila<ncia Epidemiolo� gica da UFSC. 
 Processos sistema� ticos de sanitizaça�o de superfí�cies.
 Protocolos para quando casos positivos sejam detectados.
 Aço� es institucionais para fazer com que os docentes e TAES que na�o tomaram a vacina 
e/ou a segunda dose o façam.
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2. Aspectos Organizativos necessários (Ações de Preparação ao retorno e de execução na 
Fase-2)
 Reitoria deve assumir a coordenaça�o de todo o processo, envolvendo as insta<ncias 
deciso� rias, especialmente o Conselho Universita� rio.
 Evitar retornos isolados, sem coordenaça�o ou controle.
 Iniciar, imediatamente, os Processos Licitato� rios de Compras imprescindí�veis ao 
retorno.
 Oferecer informaço� es, de forma permanente e transparente, a todos, inclusive a�  
sociedade.
 Fazer cumprir e dar ampla divulgaça�o dos Protocolos de Biossegurança e de 
Continge<ncias.
 Antes da Fase 2, sugere-se fazer primeiro o retorno, com monitoramento, de Grupos-
PILOTO, antes do retorno de todos os alunos a�  forma mista ou plena na modalidade presencial 
(ex. da a� rea da sau� de, em disciplinas P, considerando que esta�o mais habituados aos cuidados 
com os riscos a�  sau� de). 

Adicionalmente,  na  reunia�o  foi  salientado  que  a  UFSC  tem  historicamente  uma  alta 
densidade  de  pessoas  (especialmente  alunos)  que  frequentam  diariamente  seus  campi,  de 
modo  que  as  demandas  associadas  a�  alimentaça�o  da  comunidade  acade<mica,  tanto  no 
Restaurante  Universita� rio  quanto  em  Bares/Lanchonetes,  devem  ser  avaliadas  de  forma 
criteriosa, dado que para se alimentar as pessoas estara�o sem ma� scaras. 

Ale�m desses  aspectos  que a  Reunia�o  Aberta  apontou,  a  Diretoria  da  Apufsc-Sindical 
enfatiza que se deve incluir nas condiço� es adequadas de trabalho, ja�  nessa pro� xima fase de 
retorno  ao  presencial,  itens  como:  a  limpeza  das  salas  de  aula  e  sala  de  professores; 
manutença�o de equipamentos e rede de informa� tica, manutença�o de ar-condicionado, limpeza 
de banheiros, dentre outros.

Por fim, solicitamos especial atença�o ao constante da Nota da Diretoria da Apufsc (em 
anexo)  relativa  a�  Portaria  Normativa  405,  de  16  de  agosto  –  cujo  procedimento  para  sua 
formulaça�o julgamos equivocado. Tambe�m e�  mister registrar nossa elevada preocupaça�o com a 
gravidade da situaça�o  da  pandemia da Covid-19,  considerando o  avanço da Variante  Delta,  
altamente  contagiosa,  em  nosso  Estado  –  como  atesta  a  Nota  de  Alerta  nº  13/2021  – 
CESP/LACEN/DIVS/DIVE/SUV/SES  (Vigila<ncia  Sanita� ria  do  Estado  de  Santa  Catarina)  (em 
anexo), o que pode exigir medidas restritivas de circulaça�o de pessoas e ainda uma terceira 
dose da vacina.

Nesse sentido, esses dois aspectos acima salientados, a nosso juí�zo, demandam maior 
atença�o e alteraça�o de procedimentos por parte da Administraça�o Central com destaque a uma 
maior e permanente comunicaça�o com a sociedade explicando, em base cientí�fica, as razo� es 
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cautelares da UFSC para a forma de retorno ao presencial  e, ainda, a abertura ao dia� logo e 
colaboraça�o das entidades representativas da comunidade universita� ria (DCE, APG, SINTUFSC 
e APUFSC) – e ainda o NETI.

Um dos pape� is fundamentais do Sindicato e�  a proteça�o dos interesses e necessidades de 
todos  os  docentes.  Portanto,  nos  colocamos  a�  disposiça�o  para  colaborar  com  os  agentes 
pu� blicos  com  responsabilidade  de  proteça�o  a�  sau� de,  nesse  delicado  momento.  Alertando, 
pore�m, que isso implica em canais permanentes de dia� logo e respeito ao papel institucional de 
cada um.

Diretoria da Apufsc-Sindical
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