
PLANO DE CONTINGÊNCIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FURG DIANTE DA 
PANDEMIA DA DOENÇA PELO SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Introdução 

Em dezembro de 2019, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da China identificou 
um surto de doença respiratória em trabalhadores de um mercado de alimentos de Wuhan, capital da 
província de Hubei. Posteriormente, identificou-se como causador da doença um novo coronavírus, 
denominado SARS-CoV-2. O vírus pertence à família Coronaviridae e provoca uma doença respiratória, 
chamada de Covid-19. A doença disseminou-se rapidamente na província de Hubei e, desde então, atingiu 
mais de 100 países dos cinco continentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a Covid-19 
uma pandemia em 11 de março de 2020.  

Em 22 de janeiro de 2020, foi ativado pelo Ministério da Saúde do Brasil (MS) o Centro de 
Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Covid-19), com o objetivo de nortear uma atuação do 
MS na resposta à possível emergência de saúde pública, coordenada no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 Dados atualizados sobre a situação, definição e número de casos no país podem ser consultados 
em http://plataforma.saude.gov.br/. Ainda há muitas lacunas no conhecimento sobre a epidemiologia e o 
quadro clínico da Covid-19, incluindo período mais exato de incubação, possibilidade de transmissão a 
partir de portadores assintomáticos e índice de transmissibilidade. O espectro clínico da doença é muito 
amplo, variando de assintomático, portadores de sintomas respiratórios leves a pacientes com pneumonia 
grave. Até o momento observou-se doença mais grave e maior taxa de letalidade em idosos e em pessoas 
que têm alguma doença crônica. 

 Objetivos do Plano 

 Os objetivos deste Plano são: 

 1. Orientar a comunidade do ICB para manutenção de um ambiente institucional seguro e 
saudável no contexto da Covid-19; 

 2. Estabelecer procedimentos para manutenção das atividades essenciais da unidade durante o 
período de suspensão das aulas, tentando minimizar as atividades presenciais das atividades dos 
servidores, determinadas pelas autoridades de saúde do país para a contenção pelo SARS-CoV-2, ou um 
eventual aumento do número de casos da Covid-19 no Brasil, com base na expectativa de absenteísmo 
decorrente da Covid-19. 

Procedimentos para manutenção das atividades essenciais do ICB 

Levando-se em consideração que a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 
reunida no dia 16/03/2020, considerou o disposto na nota do dia 13/03, que possibilita a emissão de novas 
orientações a qualquer momento, avaliou o contexto a respeito do novo coronavírus. 

Apesar de não haver casos confirmados em Rio Grande até o momento, conforme informações 
oficiais, a Reitoria decidiu adotar o princípio da precaução em respeito às recorrentes manifestações da 
comunidade universitária, inclusive de especialistas no tema. 

O comunicado indica que: 

 Haverá suspensão as aulas nas próximas três semanas, a partir de 16/3. 

A manutenção  atividades administrativas e, a partir de segunda-feira, 16/3, sendo elaborado um 
Plano de Contingência pelas Unidades Acadêmicas, Pró-Reitorias, Órgãos Vinculados e os Campi fora da 
sede, de modo a preservar a saúde dos servidores e colaboradores, visando à manutenção das atividades 
essenciais de cada setor. 



As Unidades Acadêmicas, através de suas coordenações de curso, em conjunto com a Prograd, 
avaliarão durante o período de suspensão as possíveis formas de recomposição das atividades 
acadêmico-pedagógicas. 

Serão mantidas as demais medidas de prevenção, expressas na nota divulgada no dia 13/3 e 
memorando circular 04/2020, e a avaliação constante pelo Comitê de Monitoramento instituído para 
acompanhar o quadro nacional e emitir orientações necessárias. 

Orientação aos estudantes, durante o período de suspensão das aulas, que deverão se manter 
informados e atentos às recomendações e medidas de prevenção emitidas pelos órgãos oficiais de saúde. 

Por fim, a Reitoria informa que estará em constante monitoramento e avaliação do contexto e a 
qualquer momento poderá editar novas orientações. 

Procedimentos para manutenção das atividades essenciais do ICB 

1. Cursos de Graduação e Pós Graduação 

Para os Cursos de Graduação sediados em Rio Grande e São Lourenço do Sul, os conteúdos 
serão recuperados após o retorno do calendário acadêmico. 

Durante o período de suspensão das aulas os docentes responsáveis pelas disciplinas dos Cursos 
de Graduação poderão enviar, opcionalmente, materiais pedagógicos e didáticos para os alunos 
matriculados em suas disciplinas visando uma melhora no processo de aprendizagem durante o período 
de suspensão. 

Os conteúdos deverão ser enviados para os alunos matriculados nas disciplinas dos cursos pelos 
docentes responsáveis pelas disciplinas diretamente por e-mail, podendo ser utilizada a secretaria de 
graduação para este fim, que disponibilizará a lista de e-mails. Também poderá ser utilizado o Moodle ou 
outra plataforma digital que fique a critério do docente.  

Os docentes ficarão a disposição dos alunos via e-mail ou por outra plataforma digital para a 
resolução de dúvidas referentes aos conteúdos passados aos alunos. 

Também, durante esse período deverão ser suspensas atividades extracurriculares como 
palestras, simpósios, e qualquer tipo de evento científico, artístico ou cultural que venha a ser organizado 
pelas coordenações ou alunos. 

Para os Cursos de Pós Graduação as aulas suspensas durante esse período serão recuperadas 
após o retorno do calendário acadêmico, sendo que essas serão proferidas de forma condensada. 

Durante o período de suspensão das aulas os docentes dos programas estarão à disposição dos 
alunos via e-mail ou por outra plataforma digital para o atendimento referente a dúvidas quanto as 
disciplinas e também ao desenvolvimento dos projetos em andamento. 

Quando houver necessidade urgente de desenvolvimento de trabalhos referentes a projetos de 
pesquisa em laboratórios do ICB, o aluno poderá pegar por empréstimo a chave de prédios e laboratórios 
que não tenham portaria para o desenvolvimento de suas atividades. Somente serão atendidos casos 
prioritários, após pedido feito para as coordenações, sendo esse pedido encaminhado pelo docente 
orientador. 

O contato dos Coordenadores de Curso será passado para os alunos dos cursos do ICB para que 
esses possam ser atendidos a distância em qualquer situação referente a dúvidas quanto ao 
funcionamento das disciplinas ou o andamento do curso (Graduação e Pós Graduação). 

2. Atividades Docentes 

Visando a saúde do corpo docente do ICB, orienta-se que as atividades docentes relacionadas ao 
ensino, pesquisa e extensão sejam feitas preferencialmente em casa, devido ao alto risco de contágio. O 
atendimento aos alunos de graduação e pós-graduação será feito a distância, através de plataformas 
digitais ou e-mail.  



Somente atividades consideradas prioritárias deverão ser desenvolvidas na FURG, como 
orientação de alunos em projetos, atividades essenciais administrativas ou qualquer outra atividade que 
seja considerada importante ou complexa demais para ser feita a distância. 

Os docentes em grupo de risco ou com idade superior a 60 anos deverão desenvolver suas 
atividades obrigatoriamente em casa. 

 

3. Atividades dos TAE 

Visando a saúde dos Técnicos Administrativos em Educação, orienta-se que as suas atividades 
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão sejam feitas preferencialmente em casa, devido ao alto risco 
de contágio. O atendimento aos alunos de graduação e pós-graduação nos laboratórios de pesquisa será 
feito após acordo com o Docente responsável pelo Laboratório, levando-se em consideração a urgência do 
trabalho a ser desenvolvido, após solicitação da Coordenação dos Cursos.  

As atividades de rotina mais importantes deverão ser mantidas pelos TAE, para o funcionamento e 
manutenção dos laboratórios de pesquisa, sendo que esse trabalho deverá ser regulado e acordado com 
os docentes responsáveis pelos laboratórios, podendo ser adotado um sistema de rodízio. 

As atividades da secretaria do ICB serão mantidas sendo utilizada, principalmente plataforma 
digital de comunicação. Será afixado na entrada do prédio administrativo e encaminhado aos servidores e 
alunos o contato e o e-mail dos técnicos, para que esses possam fazer o atendimento das demandas em 
casa.  

Sendo necessária a presença do TAE presencialmente, esse terá que se deslocar até a FURG e 
atender o serviço solicitado. Cabe ressaltar que todas as atividades de secretaria continuarão a serem 
desenvolvidas como: atendimento aos alunos de graduação e pós-graduação, pedidos e 
encaminhamentos via sistema, atendimento aos coordenadores e atendimentos de solicitações variadas. 

Os TAE em grupo de risco ou com idade superior a 60 anos deverão desenvolver suas atividades 
obrigatoriamente em casa. 

 


