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Mem. Circ.  1/2022 - PROGEP Em  03 de janeiro de 2022

 
       
Assunto: Vacinação contra a Covid-19 (Dose de Reforço) e vacinação contra a Influenza. 
 

Prezados servidores, terceirizados e estagiários,
 

No dia 12 de janeiro de 2022, realizaremos a Dose Reforço da nossa vacinação
contra a covid-19 e, em conjunto, a vacinação contra a Influenza, conforme orientações que
seguem abaixo.
 

ORIENTAÇÕES GERAIS:
 
-participará da ação de vacinação da Dose Reforço no Campus Carreiros quem

tenha recebido a 2ª dose da vacina contra a covid-19 há quatro meses (120 dias);
 
-a apresentação da carteira de vacina entregue no dia da primeira dose é

imprescindível para que se realize a Dose Reforço; caso tenha ocorrido o extravio da
carteira, a pessoa deverá comparecer no Posto IV (antes do dia 12/01/22) para a conferência e
o recebimento da 2ª via do documento;

 
-a vacina contra a Influenza poderá ser realizada em conjunto com a Dose

Reforço da vacina covid-19; a única contraindicação da vacina é aos ALÉRGICOS A OVO;
lembramos que quem já realizou a vacina da influenza no ano de 2021, não deverá realizá-la
novamente;

 
-a carteira de vacina utilizada para a vacina da Influenza será a mesma utilizada

para a vacina covid-19;
 
-mulheres que estejam gestantes ou puérperas poderão receber a Dose Reforço

na campanha, pois é a Pfizer, e também realizar a vacina contra Influenza; em caso de
dúvidas, consultar seu médico assistente;

 
-caso a pessoa tenha sintomas gripais ou febre, deverá aguardar a melhora dos

sintomas;
 
-caso a pessoa tenha testado positivo para covid-19, deverá aguardar 30 dias

após o diagnóstico para após receber a Dose Reforço e também a vacina contra Influenza.
 

DOCUMENTAÇÃO:
 
-Documento de identificação com foto;
-Cartão SUS;
-Carteira de vacina com registro da segunda dose.

 
LOGÍSTICA DE VACINAÇÃO:
 
O modelo de vacinação será a versão sala de vacina, no Cidec Sul, conforme

ocorreu na 2ª dose.
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Seguem abaixo os horários por unidades acadêmicas, pró-reitorias, reitoria,
órgãos vinculados e terceirizados. A referida estratificação deu-se por quantitativos por
unidades, para fecharmos o número máximo de doses a serem aplicadas por horário.
 
Dia 12/01/2022
 
às 9h – Grupo 1:
Escola de Química e Alimentos (EQA)
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Iceac)
Instituto de Oceanografia (IO)
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc)
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep)
Pró-Reitoria de Infraestrutura (Proinfra)
Terceirizados cujo nome começa com a letra A até C.
 
às 10h30 – Grupo 2: 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI)
Instituto de Letras e Artes (ILA)
Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF)
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae)
Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação (Proiti)
Terceirizados cujo nome começa com a letra D até J.
 
às 14h – Grupo 3: 
Centro de Ciências Computacionais (C3)
Escola de Engenharia (EE)
Instituto de Educação (IE)
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp)
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (Proplad)
Terceirizados cujo nome começa com a letra K até N.
 
às 15h30 – Grupo 4: 
Escola de Enfermagem (Eenf)
Faculdade de Direito (Fadir)
Faculdade de Medicina (Famed)
Fundação de Apoio à FURG (Faurg)
Reitoria e todos os órgãos vinculados
Terceirizados cujo nome começa com a letra O até W.
 

Solicitamos que os horários de seus grupos sejam respeitados, mas caso haja
algum impedimento inadiável, não deixe de comparecer para sua imunização no horário
compreendido entre 9h e 17h.

                      Atenciosamente, 

PROFª. DRª. LÚCIA DE FÁTIMA SOCOOWSKI DE ANELLO  
Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

 

“Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros – 50 Km/h”
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