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OFÍCIO Nº 57/2020/GR/UFCA 
 

Juazeiro do Norte, 19 de março de 2020. 
 
Ao senhor  
Eduardo Gomes Salgado 
Diretor de Desenvolvimento da Rede da IFES 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrava 
70047-900, Brasília/DF 
 
C/C para: 
 
Stephanie Silva 
Coordenadora-Geral de Planejamento e Orçamento da IFES 
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administrava 
70047-900, Brasília/DF  
 
Assunto: Resposta ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2020/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC. 
   
  Senhor Diretor, 
 
1.  Em resposta ao ofício OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2020/CGPO/DIFES/SESU/SESU-
MEC, informamos as condutas de suporte que a UFCA pode oferecer nesse momento: 

  a) Na FAMED, Faculdade de Medicina da UFCA, muitos dos docentes já estão 
vinculados aos serviços de saúde oferecidos pela rede pública de saúde da região do Cariri; 

  b) Na FAMED há o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que permanecerá com 
suas atividades habituais; 

  c) O programa de Residência Médica da UFCA permanece com seus médicos nas 
ações assistenciais dentro da Rede de Atenção à Saúde dos municípios em que estamos 
inseridos. Nesse caso há necessidade de dotação orçamentária para insumos, como EPI, 
máscaras (cirúrgica e N95), sabão, papel toalha, gorro, avental impermeável, óculos de 
proteção, ou seja, EPI’s descritos no Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavirus 
(2019-nCoV) do Ministério da Saúde; 

  d) O Curso de Jornalismo, Curso de Medicina e a Diretoria de Comunicação da 
UFCA têm a possibilidade de produzir e distribuir vídeos, vinhetas e material gráfico 
(cartelados) educativos. Seriam criados conteúdos para veiculação nas mídias sociais, rádio e tv 
com o intuito de promover educação em saúde; 
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  e) Produzir insumos como máscaras cirúrgicas de material derivado de 
polipropileno no laboratório de costura do curso de DESIGN e álcool gel 70º e sabão líquido nos 
laboratórios de química da UFCA; 

  f) Disponibilizar espaços da universidade e veículos oficiais para as atividades de 
enfrentamento ao COVID-19, para órgãos públicos parceiros, de acordo com a legislação 
vigente e com o estabelecimento recíproco de responsabilidades; 

  g) Elaborar e disponibilizar cursos livres em EAD para a população em situação de 
isolamento social; 

  h) Estender o Serviço de Psicologia oferecido aos estudantes por atendimento 
online (Google hangouts e Skype) à população; 

  i) Colocar a expertise científica do corpo docente e dos alunos da pós-graduação 
da UFCA a serviço do enfrentamento ao COVD19 naquilo que lhes couber; 

  j) Destinar os insumos produzidos juntamente com ações educativas 
prioritariamente à população hiposuficiente dos municípios do Cariri cearense. 

   
2.  Cabe destacar que para a produção de insumos será necessária dotação 
orçamentária e disponibilidade da matéria-prima no mercado. Elaboraremos, portanto, um 
plano de ação para aquisição e produção dos insumos sugeridos com a indicação de valores 
para execução. 
 
3.  Ciente das suas responsabilidades no enfrentamento da pandemia causada pelo 
Covid-19 a UFCA apresenta as condutas de suporte acima elencadas e coloca-se a disposição 
para a condução de outras medidas que poderão ser demandadas. 
   
 
  Atenciosamente, 

 

RICARDO LUIZ LANGE NESS 
Reitor 

 

 


