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Nota Técnica Nº 01/2020 - CCOVID/UNIVASF 

 

Petrolina, 29 de abril de 2020. 

Magnífico Professor Paulo César Fagundes Neves 

Reitor Pró-tempore  

da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf 

 

Assunto: retomada de aulas nos campi da Univasf 

 

 

Considerando o momento de crise mundial provocado pela pandemia do COVID-19, 
em que há a necessidade de coordenação das ações de enfrentamento para os 
diversos agentes sociais, 

 

Considerando os momentos epidemiológicos distintos que cada região do país 
vivencia nos dias atuais, o que requer medidas específicas nos diversos municípios do 
país, 

 

Considerando que a Univasf é composta de grande número de servidores e discentes, 
ocupando campi em diferentes cidades da região do Vale do São Francisco, 

 

Considerando que as Secretarias de Saúde, estaduais e municipais, são as autoridades 
sanitárias locais habilitadas para vigilância epidemiológica e gestão de emergências 
sanitárias de saúde pública, 

 

Considerando que os governos estaduais e municipais possuem autonomia de 
decisões para o enfrentamento ao COVID-19, 

 

Considerando que a Univasf através desta Comissão vem buscando colaborar com os 
diversos gestores em saúde, ocupando seu papel social no combate à pandemia, 
inclusive com disponibilização de sua estrutura de ensino, pesquisa e extensão para 
este fim, 
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ESTA COMISSÃO RECOMENDA: 

 

Que os diversos campi da Univasf sigam as recomendações estritas das autoridades 
sanitárias locais para decisão de funcionamento de suas estruturas durante todo o 
período de emergência sanitária de saúde pública relacionada à pandemia do 
COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Anderson da Costa Armstrong 

Presidente da comissão responsável pela elaboração, 

acompanhamento e monitoramento de ações de prevenção do Coronavírus 

 


