M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Comit ê Int erno de Enfrent ament o do Surt o Epidemiológico de Coronavírus
OFÍCIO Nº 001/2021/COVID19/UFAM
M anaus, 11 de janeiro de 2021.
Ao M agnífico Reit or
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Gabinet e do Reit or
Av. Rodrigo Oct ávio, 6.200, Coroado
CEP: 69080-900 M anaus/ AM

Assunt o: Recomendação de Rest rição Máxima de At ividades Presenciais
nas dependências da UFAM
M agnífico Reit or,

Considerando as informações oficiais sobre o monit orament o da
ocorrência de casos e de óbit os decorrent e de infecções pelo SarsCov-2, no
est ado do Amazonas e especificament e na sua capit al, que nas últ imas semanas
vem apresent ando cresciment o exponencial;
Considerando a at ual sit uação do aument o da demanda de casos
moderados e graves nas unidades de saúde de referência que hoje encont ram-se
sat uradas, aliado à falt a de insumos básicos para a manut enção da vida desses
pacient es;
Considerando o Decret o Governament al n° 43.269, de 4 de janeiro de
2021, que dispõe sobre o cumpriment o da decisão liminar, concedida nos aut os
do Processo n.º 0600056-61- 2021.8.04.0001, e dá out ras providências e o
Decret o M unicipal nº 5001, de 4 de janeiro de 2021, que declara sit uação
anormal, caract erizada como emergencial, no Município de Manaus, e dá
out ras providências ret roagindo as medidas de flexibilização ant eriorment e
definidas;
Considerando que as medidas para o bloqueio da t ransmissão at é
ent ão se resumem na adesão ao dist anciament o social, port ant o, a evit ar
aglomerações, isolament o de casos e de cont at os, higiene pessoal como lavagem
das mãos, uso de álcool em gel e uso de máscaras de prot eção;
Considerando a preocupação da UFAM com a vida humana e de t oda
sua comunidade acadêmica, e a at enção dest e Comit ê em cumpriment o ao Plano
de Biossegurança da Universidade;
Considerando a últ ima reunião do Comit ê de Enfrent ament o a COVID
da UFAM , que discut iu o assunt o e por consenso deliberou por novament e
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da UFAM , que discut iu o assunt o e por consenso deliberou por novament e
RECOMENDAR a rest rição máxima da ent rada de servidores, t erceirizados
e visit ant es ao campus da UFAM assim como às demais unidades
descent ralizadas
a exceção feit a para as at ividades est rit ament e
essenciais.
Para consecução desse objet ivo o Comit ê recomenda a anulação
das permissões liberadas a part ir do declínio da ocorrência de casos,
passando a vigorar soment e àquelas da fase inicial da primeira onda. Para
est e fim ent ende-se às solicit ações at é a dat a de 15 de abril de 2020.
Na cert eza da compreensão e colaboração de t odos nest e moment o
crít ico da saúde em nosso Est ado, e que t ão logo t enhamos cont role da sit uação
possamos gradualment e ret omar novament e algumas at ividades, o que desde já
agradecemos.
At enciosament e,
Bernardino Cláudio Albuquerque
President e do Comit ê de Enfrent ament o ao COVID-19/UFAM

Documento assinado eletronicamente por Bernardino Cláudio
Albuquerque, Professor do Magistério Superior, em 11/01/2021, às
20:10, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0416082 e o código CRC 31264546.

Avenida General Rodrigo Oct ávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universit ário
Senador Art hur Virgílio Filho - Telefone: (92) 3305-1181
CEP 69080-900, M anaus/AM , coronavirus@ufam.edu.br
Referência: Processo nº 23105.000992/2021-35
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M inist ério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Gabinet e do Reit or
Processo nº: 23105.000992/2021-35
Int eressado: Comit ê Int erno de Enfrent ament o do Surt o Epidemiológico de
Coronavírus
DESPACHO
ACATO, integralmente a Recomendação de Restrição Máxima de Atividades Presenciais nas
dependências da UFAM.

M anaus, 12 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA,
Reitor, em 12/01/2021, às 10:40, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0416869 e o código CRC 408C4B37.

Av. Rodrigo Oct ávio, 6.200 - Bairro Coroado Reit oria - Telefone: (92) 33051183/ (92) 3305-1489
CEP 69080-900, M anaus/AM , reit oria@ufam.edu.br
Referência: Processo nº 23105.000992/2021-35
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