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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO BIOMÉDICO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

INFORMATIVO CORONAVIRUS COVID-19 EM 01 04 2020 

 

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e da Reitoria UERJ 

todas em constante atualização, a Direção da Faculdade de Ciências Médicas informa: 

 

QUE o DIRETOR DO HUPE, conforme Portaria 42 HUPE CORONAVIRUS em 24 03 

2020 convoca todos os profissionais da saúde, Docentes ou não, Residentes e 

Internos para trabalharem para a contenção do novo Coronavírus [ANEXO]. 

 

QUE as orientações para CASOS SUSPEITOS deverá seguir as orientações do HUPE 

disponíveis no Boletim HUPE nº 7 em Março 2020 [ANEXO]. 

 

QUE a AEDA REITORIA nº 13/2020 regula as ATIVIDADES DOS SERVIDORES e as 

licenças dentre outros para os servidores da UERJ [ANEXO]. 

 

QUE a AEDA REITORIA nº 22/2020 regulamenta as NORMAS ORÇAMENTÁRIAS do 

Estado à Queda de Arrecadação e a Realocação de Recursos para o combate Covid-

19 [ANEXO]. 
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GRADUAÇÃO 

 

QUE as atividades de graduação do 1º ao 5º ano médico estão suspensas por mais 

15 dias conforme AEDA 021 / REITORIA / 2020 que PRORROGA O PRAZO DE 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS NÃO 

ESSENCIAIS EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

[ANEXO]. 

 

QUE os internos estão em treinamento para o uso de Equipamentos de Proteção Individual 

e conceitual para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus Covid-19, sob  condução e 

orientação da Coordenação da Graduação e a Coordenação do Internato; 

 

QUE está em elaboração um plano de contingenciamento do uso das tecnologias como 

suporte as atividades de ensino e educação na Graduação a ser desenvolvido pelos 

docentes, sob a liderança da Coordenação da Graduação; 

 

QUE os docentes com atividades assistenciais e/ou de preceptoria de internos ou 

residentes no HUPE ou na PPC deverão seguir o que for determinado pelas respectivas 

Direções. 

 

QUE “Considerando a situação excepcional ocasionada pelo Coronavírus, ainda, a 

suspensão das datas de procedimentos listadas pela  PR-1 conforme CI PR-1 n° 

106/2020 (no caso do CETREINA: novas indicações de Monitoria, Estágio Interno 

Complementar e Iniciação à Docência),  informamos que apenas as situações que 

caracterizarem a manutenção das atividades de Projetos ou Disciplinas  no mês de 

abril, terão suas indicações analisadas pelo Cetreina, com base, ainda, na referida CI. 

Para tanto, no caso da necessidade excepcional de indicação de Bolsista, 

solicitamos o envio de declaração nesse sentido, firmada pelo supervisor (a) da 

respectiva bolsa, com ciência da Direção ou do Departamento a que esteja vinculado 

(a), para o e-mail: cetreina@gmail.com. Pedimos que acompanhem as informações 

atualizadas no site e nas mídias sociais do Cetreina.”. 
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QUE ”Estão abertas as inscrições para a Seleção de Bolsas de Iniciação Científica 

(SELIC) da UERJ, referente à cota 2020-2022, nas seguintes modalidades: iniciação 

Científica (PIBIC), - Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e - 

Iniciação Científica Júnior (ICJr). As inscrições devem ser feitas via internet, pelo 

sistema S2GI (http://intranet.sr2.uerj.br) _ QUE “Conforme divulgação prévia, as 

inscrições dos projetos na SELIC, referente à cota 2020/2022, iniciaram em 

30/03/2020. Porém, por decisão da Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2) e 

do Comitê Institucional, as inscrições transcorrerão em fluxo contínuo.  Ou seja, não 

há previsão de término, mas ficaremos atentos às recomendações quanto aos prazos 

do CNPq. Esta medida está sendo adotada em função do momento delicado em que 

nos encontramos. “Reavaliaremos o calendário SELIC no retorno às atividades da 

Universidade, procedendo às devidas atualizações nos respectivos editais.” 

 

RESIDÊNCIA MÉDICA 

 

QUE As atividades dos médicos residentes deverão permanecer sob  preceptoria de 

acordo com o funcionamento do HUPE e da PPC, estabelecido pelas respectivas Direções, 

com as especificidades determinadas pela Coordenação de cada Programa; 

 

QUE as atividades dos médicos residentes fora do HUPE e da PPC serão definidas pelos 

respectivos preceptores e Coordenação de cada Programa. 

 

QUE os preceptores da Residência Médica observem as recomendações e orientações da 

Circular no 01/2020 – CNRM/CGRS/DDES/SESU/MEC [ANEXO]. 

 

QUE a PORTARIA Nº 580, DE 27 DE MARÇO DE 2020 QUE Dispõe sobre a Ação 

Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Residentes na área de Saúde", para o 

enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19) em seu Art. 2º O Ministério da 

Saúde pagará diretamente aos profissionais de saúde residentes, a título de 

bonificação, o valor mensal de R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais), pelo 

prazo de seis meses [ANEXO]. 
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PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

QUE todas as bancas de defesa de mestrado e doutorado deverão serão realizadas 

remotamente, mantendo-se idealmente o cumprimento dos prazos originalmente 

estabelecidos pelos programas de pós-graduação (PPG). Todos os PPG estão autorizados 

a aceitar assinaturas digitalizadas nas atas e enviarem essas atas por email para a 

Coordenação do Programa de Pós-graduação que deve manter as mesmas de modo 

seguro; 

 

QUE todos os PPG deverão observar as recomendações do DEPG/PR2, que estão em 

constante atualização. 

 

QUE A PR2 informa que “Conforme Resolução 13/2020 da Reitoria, amparada pelo 

Decreto do Governador Witzel determinando estado de emergência no Rio de 

Janeiro, teremos daqui por diante que realizar trabalho remoto. Não estamos 

de férias. Todos os alunos, docentes e funcionários técnico-administrativos da UERJ 

que não estão envolvidos nas atividades consideradas essenciais devem 

permanecer em casa, realizando, na medida do possível, suas atividades de ensino 

de pós-graduação, orientação e pesquisa por meios eletrônicos (internet, WhatApp, 

Hangouts, etc), ao mesmo tempo mantendo as medidas de prevenção para impedir o 

contágio pelo COVID-19. Todos os funcionários da PR2 também realizarão seu 

trabalho remotamente. Com isso, o Prociência, o acompanhamento da Plataforma 

Sucupira, a indicação de bolsistas e distribuição de bolsas, bem como o processo de 

sanar dúvidas relativas aos problemas cotidiano da pós-graduação e da pesquisa, 

dentre eles o gerenciamento do Capes PrInt-Uerj e dos convênios FINEP, 

permanecerão sendo realizados pelos emails habituais. Durante esse período, e até 

segunda ordem da Reitoria, só manteremos aberto o Gabinete da PR2 

(http://www.sr2.uerj.br/), em regime de rodízio realizado por aqueles que estão fora 

do grupo de risco, não se deslocam por transporte público e têm cargos de 

confiança. Contudo, outras atividades estão suspensas ou terão dinâmica 

diferenciada, a saber: - CSEPE e CONSUN não serão realizados; - as bancas de 

defesa de dissertação e tese deverão ser realizadas remotamente (o DEPG 

encaminhará orientações nesse sentido); - novos editais de seleção para a pós-

graduação estão temporariamente suspensos; - novos processos de reformulação e 

criação de cursos não serão recebidos; As atividades de pesquisa que tiverem que 

http://www.sr2.uerj.br/
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permanecer acontecendo, em caráter excepcional, na Universidade 

(utilização eventual e regulada de laboratórios, manutenção do Biotério, manutenção 

de equipamentos, consulta eventual de (acervos e dados nos Programas de PG e 

grupos de pesquisa), implicando na entrada eventual de servidores e alunos nos 

campi, seguindo os procedimentos de prevenção, terão que ser aprovadas 

previamente pela PR2. Solicitamos encaminhar informação dessas necessidades 

para gabinete@sr2.uerj.br, incluindo nome e matrícula de quem precisa entrar e 

justificativa breve da atividade a ser realizada. Solicitamos que sejam encaminhadas 

apenas as atividades verdadeiramente essenciais. Detalhamento dessas ações será 

realizadas pelos respectivos Diretores de Departamentos, Coordenações e 

Assessorias da PR2: Assessoria (assessoria@sr2.uerj.br; capesprint@sr2.uerj.br); 

CEADS (ceads@sr2.uerj.br); COEP (coep@sr2.uerj.br); DCARH (dcarh@sr2.uerj.br); 

DEPG (depg@sr2.uerj.br; strictosensu@sr2.uerj.br; latosensu@sr2.uerj.br); DEPESQ 

(depesq@sr2.uerj.br), INOVUERJ (inovuerj@sr2.uerj.br) e SERAD 

(serad@sr2.uerj.br). “Pedimos particular atenção aos emails neste período.” 

 

QUE O CNPQ divulga segundo comunicado sobre a Covid-19 em 27/3/2020 [ANEXO] 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 

QUE a Coordenação de Pós-graduação Lato sensu da FCM em conjunto com a 

Coordenação de cada Programa estão padronizando algumas ações, respeitando as 

especificidades. 

 

EXTENSÃO 

 

QUE estão suspensas todas as atividades de extensão conforme AEDA- 021 / REITORIA / 

2020 que PRORROGA O PRAZO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E 

ADMINISTRATIVAS NÃO ESSENCIAIS EM FUNÇÃO DA PREVENÇÃO AO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19); 

 

QUE O SISTEMA DE EXTENSÃO DA UERJ (SIEXT) estará aberto a partir de 23 de 

março para cadastramento, recadastramento e cumprimento de exigências dos 

projetos de extensão referentes ao ano de 2020. Devido à situação em que a 

instituição se encontra o prazo final para finalizar a submissão no sistema foi 

mailto:gabinete@sr2.uerj.br
mailto:depg@sr2.uerj.br
mailto:strictosensu@sr2.uerj.br
mailto:latosensu@sr2.uerj.br
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postergado para o dia 14 de abril. Uma cópia impressa do formulário, contendo as 

assinaturas necessárias, precisa ser entregue no Depext até o dia 17 de abril. Caso a 

situação de quarentena se mantenha, tanto o prazo de cadastramento no sistema 

quanto à entrega do documento impresso terão seus prazos estendidos. O sistema 

SIEXT pode ser acessado clicando aqui, ou no seguinte endereço: 

www.sr3.uerj.br/depext (clicar em "ações extensionistas" - "projetos" - "cadastro e 

relatório"). Não é necessário que os projetos já cadastrados para 2020 e que se 

encontram em situação "aprovado" se submetam a novo cadastramento. Entretanto, 

os projetos com situação "em exigência" podem efetuar as modificações sugeridas 

pelos avaliadores no cadastramento anterior. 

 

 

CENTRO DE TELEMEDICINA CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

QUE o Centro de Telemedicina, localizado temporariamente no prédio do Centro de 

Pesquisa Clínica Multiusuário (CEPEM), está em fase de finalização da infraestrutura 

em hardware e software e que até o início da próxima semana será feito informe 

específico para o voluntariado médico que respondeu à primeira convocação. QUE o 

público alvo serão os médicos do Estado do Rio de Janeiro, conforme recente 

orientação da SES RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.workplace.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sr3.uerj.br%2Fdepext&h=AT2U3BBzmCne3EkuFq0A8-tno1qKGQoapxDbBLlGHjrDrV83CmeCfEr3G-lnk3ThG30ZQTZfbcm0jTq8uHA29BoyMkvpPx5OD5r6hz7tvMyLxz3iPFDL1TPqIysazymTV0Is2zij_EiTOl4GFA
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SERVIDORES FCM & SECRETARIA GABINETE  

 

 

QUE as atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM serão realizadas em 

home Office conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 13/2020 e que, assim, todas as 

demandas deverão ser encaminhadas para o e-mail secretaria.fcm.uerj@gmail.com. 

 

QUE o “Lançamento de frequência durante Covid-19, Considerando as medidas de 

prevenção ao contágio e propagação do Coronavírus que, entre outras, 

suspenderam as atividades no âmbito da UERJ, a Superintendência de Gestão de 

Pessoas (SGP) informa que, mesmo diante do grave cenário que todos estamos 

vivenciando, é necessário que as unidades encaminhem o Mapa de Frequência 

Mensal (MFM) ao Serviço de Frequência (Servfreq) e que estas deverão ser 

encaminhadas para o email secretaria.fcm.uerj@gmail.com.”. 

 

QUE o lançamento da frequência e o ateste da frequência PROATEC deverá ser 

encaminhadas para o email secretaria.fcm.uerj@gmail.com. 

 

“QUE ‘ De ordem do Presidente da COPAD a CI COPAD-GVR Nº 123/2020, autoriza a 

prorrogação dos contratos dos professores substitutos e demais documentos que 

fundamentam tal autorização.” 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Enfatizamos a adoção de medidas preventivas à contaminação pelo novo coronavírus: 
 
1. Não encoste suas mãos em locais públicos como paredes, maçanetas e corrimões; 
2. Não esfregue suas mãos no rosto, especialmente nos olhos, nariz e boca; 
3. Lave suas mãos com frequência, com água e sabão, incluindo palma, dorso, unhas 

e entre os dedos; 
4. Passe álcool-gel 70% nas mãos entre as lavagens de mão ou após encostar-se a 

locais públicos; 
5. Não ficar em lugares aglomerados. Mantenha distância mínima de 1 metro da outra 

pessoa; 
6. Se não houver restrição, beba bastante líquido para se manter bem hidratado; 
7. Procure se alimentar bem e no seu domicílio. 

 

 

A ANVISA publicou direcionamento sobre o uso de EPIs [ANEXO]. 

 

Caso algum docente, aluno, residente ou técnico-administrativo apresente sinais ou 

sintomas de síndrome gripal, deverá comunicar imediatamente à chefia imediata, 

permanecer no seu domicílio por 14 dias e seguir o fluxo estabelecido pela Secretaria 

Estadual de Saúde.  

 

 

 

Direção da Faculdade de Ciências Médicas 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(2020-2023) 


