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Ata da Segunda Reunião Ordinária da Comissão UFJ Solidária  1 

No dia quatorze de abril de dois mil e vinte, às onze horas, por vídeo conferência, reuniram-se 2 

os membros da Comissão UFJ Solidária, com a finalidade de prestação de contas dos serviços 3 

realizados. Presentes as seguintes professoras e membros: Angela Rodrigues Luiz, Carla 4 

Silva Siqueira Miranda, Karla da Silva Malaquias, Liliane Vieira Martins Leal, 5 

Ludmila Grego Maia, Marise Ramos de Souza, bem como a técnica administrativa 6 

Michaela Andréa Bette Camara e a discente Camila Moraes Prado. Procedendo a abertura 7 

da reunião, passaram-se à leitura da pauta e aos seguintes expedientes: Item 1. Aprovação da 8 

ata da reunião anterior. Profa. Marise solicitou a aprovação da ata da Primeira Reunião 9 

Ordinária da Comissão UFJ Solidária, que foi lida e aprovada por unanimidade. Item 2. 10 

Evento Drive-thru para vacinação. Profa. Marise relatou a realização do evento Drive-thru 11 

para vacinação de idosos e profissionais de saúde, que ocorreu no Jatahy Shopping, na última 12 

quarta-feira, dia oito de abril, com início às oito horas e encerramento às dezessete horas. A 13 

professora informou que a organização do evento ocorreu por meio dos esforços conjuntos da 14 

Secretaria Municipal de Saúde, da UFJ, do Serviço Municipal de Trânsito e do Exército. 15 

Quanto aos dados, a professora informou que foram vacinadas um mil, cento e quarenta e três 16 

pessoas. Esclareceu, também, que alunos e professores do curso de Enfermagem utilizaram 17 

equipamentos de proteção individuais, cedidos pela UFJ, em virtude das ações realizadas pela 18 

Profa. Carla. No evento, professores e servidores de outros cursos da UFJ contribuíram na 19 

realização da triagem e coleta de dados das pessoas que se encontravam nos veículos 20 

aguardando a vacinação. Ato contínuo, a professora informou que foram levadas 60 unidades 21 

de solução antisséptica para o evento, e os frascos não utilizados após a finalização da 22 

campanha, foram disponibilizados para a oficina de máscaras faciais de tecido produzidas no 23 

Projeto Abelha. Item 3. Solução antisséptica. A Profa. Karla, curso de Química, comunicou a 24 

entrega do primeiro lote da solução antisséptica, produzido e envasado em embalagens de 330 25 

ml cada, totalizando 1.562 embalagens produzidas nos laboratórios do curso de Química. 26 

Informou que, em contrapartida, foram entregues: à Energética Serranópolis, 315 unidades; à 27 

Secretaria do Meio Ambiente, 300 unidades; ao Samu, 75 unidades; ao Corpo de Bombeiros, 28 

80 unidades; à Agência dos Correios, 110 unidades; ao Sindicato dos Moto-taxistas, 287 29 

unidades; à Polícia Rodoviária Federal, 80 unidades; à Polícia Civil, 100 unidades; ao Serviço 30 

Municipal de Trânsito de Jataí, 79 unidades; ao Albergue São Vicente de Paula, 200 unidades; 31 

ao Vila Vida, 50 unidades. A Profa. Karla informou, ainda, que, conforme acordado entre os 32 

membros da Comissão, os trabalhadores que não estão de quarentena e que não têm a sua 33 

disposição água e sabão no decorrer do dia para se higienizar serão atendidos pelas ações 34 

solidárias da Comissão. Item 4. Cestas básicas. A Profa. Ludmila comunicou que o Programa 35 

UFJ em Ação na luta contra o coronavírus arrecadou 264 cestas básicas, principalmente, por 36 

doação de servidores da UFJ. Além disso, o Programa recebeu uma quantidade de produtos 37 

avulsos durante a realização do evento Drive-thru para vacinação, a saber: 41 kg de arroz, 25 38 

kg de feijão, 90 litros de óleo, 25 pacotes de macarrão, 2 litros de leite, 3 garrafas de guaranás 39 

e 2 pacotes de macarrão instantâneo. Os produtos serão utilizados na montagem de outras 40 
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cestas básicas. Ato contínuo, a professora informou que, do total de cestas básicas 41 

arrecadadas, 214 já foram entregues, prioritariamente, aos alunos e terceirizados da instituição 42 

e, subsidiariamente, à comunidade externa da UFJ. O ato da entrega ocorreu, inicialmente, na 43 

sala 5, bloco I, do Campus Riachuelo, mas, como houve grande demanda e sem possibilidade 44 

de triagem no local, a partir do segundo dia, a triagem foi realizada por Agentes Comunitários 45 

de Saúde ligados às Unidades Básicas de Saúde. Entretanto, a Profa. Ludmila enfatizou que a 46 

prioridade permaneceu com os alunos que passaram pela triagem dos professores dos diversos 47 

cursos da UFJ e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Item 5. Protetores faciais. A 48 

técnica-administrativa Michaela informou que os profissionais do Centro de Recursos 49 

Computacionais (Cercomp) foram direcionados para trabalhar no IPE Lab, laboratório para 50 

construção de protótipos e desenvolvimento de produtos, para ampliar a produção das 51 

impressões de máscaras 3D. Comunicou, ainda, que foram produzidas oitenta e três máscaras 52 

faciais do tipo face shild para profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 53 

Dezesseis máscaras foram entregues ao IFGoiano de Rio Verde em contrapartida pela doação 54 

das lâminas de acetato. Ressaltou a importância de se registrar que a Ala de Oncologia do 55 

Hospital Padre Thiago é inteiramente atendida pelo SUS e alguns leitos da Unidade de 56 

Terapia Intensiva. Ainda estão em processo de impressão mais oitenta mascaras que serão 57 

direcionadas ao Hospital das Clínicas. Sendo assim, a instituição, também, foi beneficiada 58 

com os protetores faciais. A servidora informou que, na data de hoje, um veículo da UFJ trará 59 

insumos cedidos pela UFJ, sendo: lâminas de acetato, com uma espessura maior para 60 

continuar a produção dos protetores faciais e mil unidades das embalagens para o 61 

envasamento da solução antisséptica do Lote 03, cuja produção ainda não foi inicializada. 62 

Nada mais a declarar, encerrou-se a reunião às 12h13m. Para constar, eu, Liliane Vieira 63 

Martins Leal, na condição de membro da Comissão, lavrei a presente ata que, após lida e 64 

aprovada, será assinada por todos os membros.  65 


