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AÇÕES DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIVASF NO COMBATE À DISSEMINAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Com a disseminação da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) a passos 

largos, diversas ações vêm sendo tomadas por universidades em todo o mundo, e com 

o avanço crescente de casos no Brasil, várias instituições adotaram medidas e 

estratégias para minimizar a disseminação da COVID-19. 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), desde os primeiros 

casos suspeitos na região de abrangência dos seus campi, vem atuando de forma 

preventiva à disseminação da COVID-19. E, com vistas ao reconhecimento do trabalho 

e empenho de toda a comunidade acadêmica, bem como de voluntários, que estão 

mostrando como a Universidade pode contribuir em tempos de pandemia, 

apresentamos abaixo algumas das ações que estão sendo desenvolvidas pela 

Instituição: 

 

1. Emissão da Portaria nº 097 de 13 de março de 2020, instituindo uma 

comissão responsável pelo gerenciamento, elaboração e acompanhamento 

de ações de prevenção do coronavírus (COVID-19) na Universidade Federal 

do Vale do São Francisco. 

 

2. Elaboração e publicação, através de ofícios e Instruções Normativas, das 

diretrizes para prevenir e monitorar a propagação da COVID-19 na Univasf, 

como suspensão de aulas, e definição de atividades administrativas de 

forma remota, estabelecendo estratégias para reduzir o fluxo de pessoas 

nos campi da instituição bem como novas medidas de segurança contra a 

disseminação do novo coronavírus; 

 

3. Alinhamento junto às empresas prestadoras de serviços terceirizados, para 

ajustes dos trabalhos remotos e essenciais dos trabalhadores terceirizados 

na Instituição;  

 

4. Encaminhamento de ofício ao Ministério da Educação (MEC) acerca das 

Diretrizes, Instruções Normativas e medidas adotadas pela Univasf contra a 

disseminação da COVID-19; 
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5. Plano de Comunicação com informações e orientações educativas sobre a 

COVID-19 pela Assessoria de Comunicação (Ascom); 

 

6. Produção de vídeos educativos pela TV Caatinga da Univasf; 

 

7. Monitoramento dos servidores que viajaram ou tiveram contato com casos 

suspeitos, realizado pela Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor da Univasf (Siass-Univasf); 

 

8. Recepção, orientação e monitoramento de estudantes que retornaram do 

exterior com apoio da Secretaria de Saúde e da Vigilância de Saúde de 

Juazeiro/BA e da Secretaria de Saúde de Petrolina/PE; 

 

9. Integrantes do Programa Escola Verde (PEV), em observação aos cuidados 

de prevenção, realizaram entre os dias 18/03 e 20/03/2020 a produção e 

distribuição de máscaras de proteção. Foram distribuídas cerca de 100 

máscaras junto à população de Juazeiro (BA). Além da entrega do material, 

foram passadas informações importantes sobre as precauções que as 

pessoas devem tomar durante os dias de quarentena. 

 

10. O Programa Escola Verde (PEV) em parceria com o Hospital Universitário 

(HU-Univasf) produziram aproximadamente 500 (quinhentas) máscaras de 

acetato para ajudar na proteção contra a COVID-19. As máscaras de acetato 

foram confeccionadas na casa de integrantes do PEV. 

 

11. Reestruturação da Policlínica do Hospital Universitário da Univasf (HU-

Univasf) para o enfrentamento da Pandemia, com a instalação de dez leitos 

de UTI todos exclusivos para casos agudos da COVID-19, sendo oito leitos 

na Policlínica, pacientes que necessitam de ventilação mecânica; 

 

12. Campanha coordenada por professor do Colegiado de Medicina e com 

apoio de outros servidores da Univasf para compra de respiradores e 

equipamentos de proteção individual (EPIs) através de arrecadação de 

valores junto à comunidade acadêmica e externa; 

 

13. Disponibilização de estrutura e equipamentos da instituição e do seu 

Hospital Universitário para viabilizar o diagnóstico da SARS-COV-2 ; 

 



 
 
 

Universidade Federal do Vale do São Francisco 
Gabinete da Reitoria 

 

14. Disponibilização, em colaboração com o HU-Univasf e a Secretaria 

Municipal de Saúde de Juazeiro, de laboratório de manipulação para a 

produção de formulações, por exemplo, sabonete líquido, sabonete em 

barra, álcool etílico 70% p/p (desinfetante), álcool etílico 77% v/v 

(antisséptico), álcool em gel, Iodopovidona 10% em solução, que podem ser 

destinadas ao uso pelo HU-Univasf, unidades básicas de saúde de Juazeiro-

BA e Petrolina-PE, além da distribuição para a população mais carente. A 

Univasf já solicitou descentralização de recursos do MEC para viabilizar esta 

ação; 

 

15. O HU-Univasf também se inscreveu e está à disposição para participar da 

COALIZÃO COVID BRASIL, uma parceria entre o Hospital Israelita Albert 

Einstein, HCor, Hospital Sírio Libanês e Rede Brasileira de Pesquisa em 

Terapia Intensiva (BRICNet), junto com o Ministério da Saúde, para avaliar a 

eficácia e segurança de medicamentos para pacientes na UTI com infecção 

grave pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 

16. Laboratórios da Univasf (Campus Juazeiro) doaram equipamento de 

proteção individual (EPI) para ajudar o Hospital Universitário, bem como 

contribuir com a campanha Transforma Petrolina no enfrentamento da 

Pandemia; 

 

17. Apoio de diversos servidores e estudantes à campanha Transforma 

Petrolina para arrecadação e doação de álcool em gel, cestas básicas, 

produtos de higiene, colchões, lençóis, máscaras e luvas; 

 

A Universidade está fazendo o seu papel diante do cenário atual para 

minimizar a disseminação do novo coronavírus no país, porém é necessário 

que todos nós façamos nossa parte adotando todos os cuidados para evitar 

a propagação da COVID-19.  

 

Petrolina-PE, 31 de março de 2020. 

 

Julianeli Tolentino de Lima – Reitor 

Telio Nobre leite – Vice Reitor 

 

#Fiqueemcasa; #Xôcoronavirus; #UnivasHUcontraCovid 
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