
Ata da primeira reunião ordinária da Comissão UFJ Solidária que atua frente às ações 
contra o novo Coronavírus. 

No dia vinte e dois de março de dois mil e vinte, às onze horas, instituiu-se a Comissão 
Gestora do projeto UFJ Solidária. A implantação desta comissão surgiu a partir da 
necessidade de se estruturar ações para dar suporte à comunidade acadêmica e 
sociedade jataiense nesse período de crise frente à pandemia COVID19. Essa comissão 
será responsável pelo direcionamento dos produtos das seguintes ações: 1. UFJ em 
ação: na arrecadação, organização e distribuição de alimentos, produtos de higiene e 
EPIs; 2. Na organização e parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para atividades 
de combate ao Covid-19, como campanha de vacinação e teleatendimento para dúvidas 
sobre a doença; 3. Na produção de solução antisséptica a partir de álcool a 70% ; 4. Na 
produção de EPIs (máscaras de proteção para profissionais de saúde, criadas em 
impressora 3D). A comissão será composta pelos seguintes membros: Ludmila Grego 
Maia (Pró-reitora de extensão e cultura); Angela Rodrigues Luiz (professora do curso 
de educação física e coordenadora do grupo 5 PET-Saúde Interprofissionalidade); Carla 
Silva Siqueira Miranda (professora do curso de medicina); Karla da Silva Malaquias 
(professora do curso de química); Liliane Vieira Martins Leal (Coordenação 
administrativa da reitoria); Michaela Andrea Bette Camara (SECOM); Marise 
Ramos de Souza (Presidente do Comitê Interno de Prevenção ao Coronavírus da UFJ); 
Camilla Moraes Prado (discente do curso do Enfermagem e participante do PET-
Saúde Interprofissionalidade). A Pró-reitora de extensão, professora Ludmila Grego 
Maia, propõe a ação descrita no item número 1, acima citada, e solicita parceria ao PET-
Saúde Interprofissionalidade no intuito de criar uma sala para recebimento de doações e 
posterior distribuição. Fica estabelecido que esse fluxo (doações/distribuição) será 
registrado pela pessoa que estiver no plantão, em livro ata com folhas numeradas, que 
estará disponibilizado na sala. As doações deverão ser feitas em produtos de higiene e 
de limpeza, alimentos e Equipamentos de Proteção Individual. Não haverá arrecadação 
em dinheiro. A forma de divulgação da ação será nos canais de comunicação da UFJ e 
pelos membros da ação. Ludmila sugere a adoção de critérios para que sejam 
estabelecidos grupos prioritários em situação de vulnerabilidade. Sugere-se a parceria 
com projetos sociais, por meio de levantamento feito pelos Agentes Comunitários de 
Saúde, para alunos e terceirizados em vulnerabilidade social. O curso de Química ficará 
responsável pela produção da solução antisséptica produzida à base do álcool 70% já 
doado pela Energética de Serranópolis e Raízen, a ser distribuído para pessoas em 
situações de exposição e alunos da UFJ. Foi comunicado que recebemos doação dos 
frascos para envasamento do líquido, para que a distribuição seja unitária. Fica acordado 
que a primeira equipe a receber a doação da solução antisséptica será a dos garis, 
considerando a indisponibilidade de água e sabão no dia a dia das suas atividades 
laborais. No termo de doação da Energética Serranópolis, há solicitação do retorno de 
uma porção da solução antisséptica após a produção. O Curso de Medicina atuará na 
frente de arrecadação de EPIs que serão distribuídos prioritariamente aos alunos em 
estágio e que estejam atuando na rede de saúde durante a vacinação contra H1N1; a 
coleta será, inicialmente, nos laboratórios internos da UFJ. Serão aceitos outros 
materiais que sejam úteis nesse momento de crise, tais como fraldas descartáveis e 
roupas. O centro de criação e prototipagem vinculado ao JataiTech da UFJ ficará 
responsável pela produção de protetores faciais do tipo Face Shield, criadas em 
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impressoras 3D,  que serão disponibilizados para profissionais de saúde do município, 
prioritariamente para os que atuem em serviço SUS; importante considerar que há 
serviço deste tipo no Hospital das Clínicas e também no Hospital Padre Thiago, onde há 
pacientes oncológicos em tratamento e que, por apresentarem imunidade diminuída, 
seria imprescindível essa utilização pelos profissionais. As máscaras faciais também 
estão disponíveis para alunos e profissionais da UFJ que estejam atuando nas 
instituições de saúde. Por fim, fica definido que a Profª. Marise coordenará as ações da 
UFJ na campanha de vacinação contra H1N1, na organização do treinamento para os 
alunos e professores voluntários, na construção da escala de trabalho e demais 
atividades que serão desenvolvidas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Jataí. Nada mais havendo a ser declarado, encerramos a reunião, que, para constar, 
lavrou-se a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada pelos membros. 


