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Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao      
Novo Coronavírus (COVID-19-UERN) 
Constituído através da Portaria Nº 093/2020 -       
GR/UERN 
 

Ultrapassando a marca dos 100 dias de atividades presenciais acadêmicas e           
administrativas suspensas, em decorrência da pandemia mundial da Covid-19, a          
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte tem se debruçado sobre planos e              
perspectivas que garantam à comunidade acadêmica possibilidades de retomada de          
algumas atividades de forma eficiente e segura para estudantes, técnicos          
administrativos, professores e colaboradores terceirizados. 
 

Neste sentido, cumprindo a missão para qual este comitê foi instituído,           
através da Portaria Nº 093/2020 - GR/UERN, torna-se importante pontuar aspectos           
que, desconsiderados, podem prejudicar o corpo estudantil e funcional da          
universidade, assim como o seu funcionamento. 
 

É urgente pontuar que o retrato epidemiológico do Rio Grande do Norte em             
relação à pandemia da Covid-19, e a realidade registrada diariamente nas unidades            
hospitalares, principalmente em Natal e na região de Mossoró, nos garantem uma            
certeza: o isolamento social continua sendo extremamente necessário como estratégia          
de prevenção ao aumento da transmissibilidade do vírus causador da Covid-19. 
 

Com mais de 23 mil casos confirmados da doença e mais de 900 mortes nos               
municípios potiguares, não vemos condições para retomada de atividades presenciais          
no âmbito da Uern neste momento. O mesmo sentimento de preservação da saúde             
dos que integram a comunidade acadêmica, quando da emissão da Portaria 346/2020            
- GP/Fuern, que suspendeu as atividades em 15 de março de 2020, nos motiva a               
sugerir que a decisão seja mantida. Ressalte-se que tal medida ancora-se também nos             
decretos estaduais vigentes que tratam da pandemia no estado. 
 

Sem perspectiva definida sobre quando será possível retornarmos ao convívio          
social, entendemos ser prudente e responsável que a universidade aponte caminhos           
para a retomada do semestre em outro formato. Discussões neste sentido já estão             
sendo feitas, sendo essencial uma resposta à comunidade sobre este assunto. Haja            
vista a inviabilidade de retorno das atividades presenciais, este comitê enaltece os            

 



 
esforços de todo o corpo técnico-administrativo, docente e discente em abrir canais de             
discussão, inovação e enriquecimento do processo ensinar-aprender. Isso aponta para          
o cuidado com a saúde da Uern e da comunidade à qual ela responde. 
 

Durante toda a pandemia, a universidade tem atuado de maneira ousada e            
inovadora na busca de estratégias que garantam a continuidade da prestação dos            
serviços essenciais à comunidade, visando a redução dos danos provocados. Assim,           
professores, técnicos e estudantes têm se envolvido em diversas ações de           
aperfeiçoamento, qualificação, e oferta de cursos e palestras através de metodologias           
online, garantindo ampla participação do corpo discente e da comunidade.          
Entendemos que estas experiências apontam caminhos possíveis para superar a          
inviabilidade da retomada das atividades presenciais. 
 

Na perspectiva de articular possibilidades de retorno a médio prazo das           
atividades práticas presenciais nos cursos da área da saúde e correlatos,           
consideramos a importância do preparo da instituição na aquisição de insumos,           
equipamentos de proteção individual, não visando a um retorno imediato, mas a            
antecipação de planejamentos específicos por parte das equipes pedagógicas que          
venham a viabilizar algum fluxo de graduandos nos serviços quando da possibilidade            
efetiva do retorno.  
 

Uma vez que há a especificidade das legislações atinentes ao estágio           
curricular supervisionado ou internato, bem como a consideração de todos os riscos e             
desafios formativos nos momentos vindouros, uma articulação institucional para tal          
planejamento neste momento se faz indispensável, com vistas a evitar a necessidade            
de tomada de decisões abruptas. 
 

Torna-se necessário à instituição manter esforços na manutenção da         
segurança do trabalho de servidores que têm realizado atividades presenciais de           
caráter essencial, na perspectiva de viabilizar, junto ao Governo do Estado, a testagem             
para estes servidores, assim como o monitoramento dos indivíduos. Neste ínterim, o            
fortalecimento de estratégias de informação e sensibilização a respeito das medidas           
de distanciamento social e prevenção de infecção por contato - como uso de máscaras              
e intensificação da lavagem de mãos e uso de álcool nesta limpeza e desinfecção de               
superfícies, é essencial e precisa ser encorajado. 
 

O fortalecimento das políticas de atenção estudantil, o diálogo com a           
sociedade através de diversos canais de comunicação, assim como as ações de            
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suporte a docentes e técnicos administrativos têm sido instrumentos fundamentais          
para aperfeiçoamento e melhoria da universidade neste cenário difícil, mostrando a           
força da Uern como maior formadora de profissionais no interior do Estado do Rio              
Grande do Norte. 
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