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Editorial
Na edição do mês de maio, a folha PET
digital visa explanar as ações da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) no
enfrentamento
à
Covid-19.
Evidenciaremos
as
medidas
de
prevenção e combate que estão sendo
tomadas em relação à pandemia, bem
como as ações de apoio e auxílio da
instituição para a comunidade interna e
externa, buscando enfatizar as ações
realizadas
pelo
Campus
Senador
Helvídio Nunes de Barros (CSHNB). O
PET Cidade, Saúde e Justiça destaca
essas condutas com o objetivo de
informar e auxiliar a população através
do conhecimento.
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Contextualização da pandemia de COVID-19
Os coronavírus humanos foram
detectados pela primeira vez em 1937.
Contudo, somente em 1965 o vírus foi
descrito como coronavírus, em virtude de
seu perfil microscópico, semelhante a uma
coroa. Eles fazem parte de uma família de
vírus responsáveis por causar infecções
respiratórias em humanos, se apresentando
geralmente de forma leve ou moderada,
semelhante com resfriado comum. Porém,
alguns vírus dessa família podem se
manifestar e evoluir para doenças graves,
como a Síndrome Aguda Respiratória Severa
(SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente
Médio (MERS).
Recentemente, em dezembro de
2019, foi identificado na cidade de Wuhan na
China o novo coronavírus, denominado
SARS-CoV-2, que rapidamente se espalhou
por
diversos
continentes.
A
doença
apresenta quadro clínico que varia de
infecções
assintomáticas
a
quadros
respiratórios graves.

Segundo o Ministério da Saúde
(2020), a transmissão se dá pelo contato
direto com pessoas infectadas, bem como
contato com superfícies contaminadas, e
para evitar a disseminação do vírus sugerese que as pessoas evitem circulação
desnecessária nas ruas, estádios, teatros,
shoppings, shows, cinemas e igrejas,
evitando aglomerações. Desse modo, foi
estabelecido pelo Conselho Nacional de
Saúde, a Recomendação nº027 de 22 de
abril de 2020, que entre outras ações,
recomenda que o estado brasileiro
sustente, nos níveis federal e estadual a
manutenção do isolamento social, num
esforço que visa o achatamento da curva
de propagação do coronavírus, até que as
evidências
epidemiológicas
robustas
orientem a sua alteração.

Contextualização da pandemia de COVID-19
Com o isolamento social, está
ocorrendo uma redução da atividade
econômica em virtude da crise sanitária,
tendo como consequência danos para
inúmeras pessoas, especialmente, as que
possuem renda mais baixa devido à
impossibilidade destes trabalhadores e
empresas produzirem. Dessa forma, a
taxa de desemprego tende a aumentar,
trabalhadores autônomos e informais são
extremamente afetados pela crise e
ainda surgem pessoas aproveitando-se da
situação para aplicar preços abusivos em
diversos produtos trazendo inúmeros
problemas para a comunidade.

Com isso, o momento
atual pede ações intensas de
combate à COVID-19 e muitas
instituições se mobilizam com
iniciativas para minimizar as
consequências que a pandemia
vem causando na população.
Assim, desde o início, quando as
autoridades de saúde passaram a
alertar a população brasileira
sobre a existência e o aumento
de casos de Covid-19 no país, a
Universidade Federal do Piauí
(UFPI)
se
mobilizou
e
desenvolveu inúmeras ações de
apoio à população no combate à
pandemia

E como a UFPI está atuando
diante deste cenário?
A UFPI marca presença em ações que merecem visibilidade, pois a união e esforços da
comunidade acadêmica estão dando suporte a diversas instituições públicas de saúde e a
comunidade em geral no estado do Piauí, contribuindo para o enfrentamento dessa crise
provocada pela disseminação da doença.

Comitê Gestor de Crise (CGC)
Como uma das ações iniciais da Universidade Federal do Piauí, foi constituído o seu Comitê Gestor de
Crise (CGC), vinculado ao Gabinete da Reitoria. Assim, por meio dele a UFPI busca exercer função
consultiva, de orientação e execução, no que se refere às ações que visem à contenção da disseminação do
novo coronavírus, com o objetivo de desenvolver medidas para preservar a saúde da comunidade interna e
externa.
Desse modo, o CGC se reúne de forma remota e planeja ações de prevenção e enfrentamento da doença, e
vem executando-as por meio de ações informativas como avisos, informes sobre notas técnicas, divulgação
de normativas, produção de materiais de orientação utilizando multimídias, analise e divulgação de dados
epidemiológicos, assim como acompanhar as ações desenvolvidas nas unidades de saúde. Além disso, o CGC
também tem o papel de avaliar o quadro epidemiológico da pandemia no estado, para definir data de retorno
as atividades presenciais.
O CGC estabelece contato com a comunidade por meio de um espaço no site oficial da UFPI e também por
meio do Instagram.
Site: (https://coronavirus.ufpi.edu.br/)

Plano de Contingência UFPI
Diante do cenário atual e da responsabilidade com a comunidade acadêmica o CGC, com o auxílio de
técnicos e especialistas nas mais diversas áreas de saúde, elaborou seu plano de contingência para a
COVID-19 com o objetivo de preparar a instituição para dar uma resposta efetiva e oportuna na
contingência da doença, e orientação à comunidade acadêmica e externa à universidade. Assim, o
documento reúne medidas a serem adotadas para diminuir os riscos e reduzir os impactos da
disseminação do vírus.
O plano tem aplicação dinâmica e mutável de acordo com as novas informações e conhecimentos, e
institui medidas referentes a quatro áreas de atuação: proteção à saúde; recursos e infraestrutura;
ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e serviços; e comunicação. Entre outros aspectos, o
plano apresenta medidas relacionadas a ações básicas de higiene pessoal e ambiental, medidas a serem
tomadas em casos suspeitos e outras relacionadas aos serviços da Universidade, alinhado com as
orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde.

Editais da PROPESQI e PREXC para apoio ao financiamento de pesquisas de
combate à Covid-19

-PROPESQI
A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação
(PROPESQI) lançou o Edital nº 06/2020 – PROPESQI/UFPI, destinado a seleção de propostas de
projetos e ações de pesquisa e inovação para enfrentamento do COVID-19 que concederá bolsas aos
servidores efetivos e estudantes da UFPI para apoiar projetos de pesquisa que tenham a perspectiva
de contribuírem, efetivamente, com o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no País,
centrado no desenvolvimento de estudos inovadores de prevenção, diagnóstico e estratégias
terapêuticas para enfrentamento ao COVID-19. O prazo de inscrição das propostas é de 20 de maio a
08 de junho de 2020 e serão realizadas somente por meio da plataforma eletrônica da propesqi no
endereço http://portaldapropesqi.ufpi.br/.
Link do edital para mais informações:
http://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/EDITAL_Chamada_BOLSAS_DE_PESQUISA_E_INOVAC
AO_COVID-19_--_versaofinal20200430115028.pdf
-PREXC
A Universidade Federal do Piauí, por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura – PREXC, lançou o
edital Nº004/2020 – PREXC/UFPI destinado à seleção e concessão de bolsas a Projetos de Extensão
relacionados ao enfrentamento da COVID-19 e de suas consequências. O período de vigência do edital
é de 30 de abril a 31 de dezembro de 2020. 2 e o período de vigência das bolsas é de 06 (seis) meses, no
período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2020. Os valores das bolsas variam de acordo com a
modalidade.
Link do edital para mais informações: http://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/Edital_COVID1920200430174746.pdf

Mobilização da UFPI/CSHNB
Auxílios NAE/PRAEC

Diante da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), a
Universidade Federal do Piauí
resolveu instituir por meio da
PRAEC (Pró - Reitoria de
Assuntos
Estudantis
e
Comunitários)
de
forma
temporária e excepcional três
auxílios emergenciais: auxílio
residência
emergencial,
auxílio calamidade, auxílio
alimentação emergencial. Os
Núcleos
de
Assistência
Estudantil de Teresina, Picos,
Bom Jesus, Floriano atuam na
garantiam de estratégias que
asseguram a proteção social
dos
estudantes
da
instituição.

Auxílio alimentação emergencial: um benefício temporário e
excepcional para ajudar alunos da graduação presencial da UFPI em
situação de vulnerabilidade socioeconômica em virtude do fechamento
dos restaurantes universitários da UFPI por conta da pandemia da
COVID-19. O benefício será pago em parcela mensal de R$ 250,00 reais
durante o período de suspensão das atividades da universidade.

Auxílio calamidade: tem o objetivo de auxiliar na hospedagem e/ou no
transporte de discentes estrangeiros ou da Federação, que concluíram
recentemente o curso de graduação/pós-graduação e que em
decorrência do fechamento de fronteiras de alguns estados e países
não conseguiram retornar às casas de origem devido ao cenário de
pandemia. O auxílio foi pago em uma única parcela de R$ 600,00 reais.

Auxílio residência emergencial: a PRAEC decidiu instituir um auxílio
mensal para auxiliar os discentes que moram nas Residências
Universitárias da UFPI, pois o cenário da pandemia é complexo e se
faz necessário o máximo de apoio por parte da universidade. O
pagamento do auxílio será no valor de R$ 600,00 reais mensais.

- Ações solidárias
A Associação Nacional dos Dirigentes
das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes) divulgou as ações de
45 universidades federais que estão
desenvolvendo ações no combate a covid19 e a UFPI integra esse grupo. A
instituição disponibilizou 15 leitos de UTI
no Hospital Universitário, desenvolve 30
pesquisas sobre o vírus. Em Teresina,
pesquisadores estudam uma alternativa
para permitir que o mesmo respirador
sirva para pelo menos para duas pessoas
ao mesmo tempo. De Parnaíba, são
distribuídas
máscaras
respiratórias
reutilizáveis de bioplástico replicadas em
dez países e também o respirador
genuinamente piauiense de baixo custo
que pode ajudar a salvar vidas. Além
disso, a instituição já produziu 140 litros
de álcool glicerinado e 1000 kg de álcool
em gel, bem como, produziu 10.000
máscaras de tecido e 2.500 máscaras Face
Shields. Além disso, já desenvolveu 15
campanhas educativas e 8 ações de
doação de alimentos, beneficiando mais
de 1.000 famílias. Abaixo estão descritas
algumas ações do CSHNB.

Campanha UFPI Solidária: essa ação foi realizada no Campus
Senador Helvídio Nunes de Barros da Universidade Federal do
Piauí, em Picos e teve o objetivo de ajudar famílias em
situação de vulnerabilidade social. As doações foram
arrecadadas no período de 10 a 27 de abril e foram entregues a
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
(SEMTAS) que fez a identificação das famílias que iriam
precisar do apoio. Ao final da campanha foram arrecadadas
duas toneladas de alimentos.
Projeto Adote Uma Família: essa ação foi idealizada por
voluntários e alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina e
Nutrição que fazem parte de projetos do CSHNB: Educação,
Saúde e Sono; POPMorf – Popularização da Morfologia e Liga
Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia. O objetivo do
projeto é arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de
higiene para famílias que estão em vulnerabilidade social
devido à COVID-19. Esse apoio tem ajudado as famílias do
bairro Parque de Exposição e famílias de alunos do Centro
Educacional Maria Gil Medeiros.
Projeto Horta Orgânica: do Campo ao Campus: esse projeto
está vinculado ao Grupo de Pesquisa em Sementes Crioulas do
Semiárido Piauiense – GPESC e faz parte do programa de
extensão “Agroecologia e Educação Ambiental: diálogos entre
Universidade e Escola para convivência com o ambiente
semiárido - e-Casa” e tem o objetivo de repassar conhecimentos
e práticas de cultivo de horta. Com a suspensão das atividades
devido à pandemia da COVID-19 uma parte dos alimentos da
primeira colheita, realizada em 21 de abril, foi doada ao Abrigo
Joaquim Monteiro de Carvalho, que atende a 39 idosos, no
município de Picos. A outra parte da colheita foi doada aos
vigilantes do campus.

Redes sociais
As
redes
sociais
funcionam
como
uma
conexão entre as pessoas,
e nesse momento de
distanciamento
social
devido à pandemia da
COVID-19 essa forma de
conexão tem evidenciado
ainda
mais
a
sua
importância.
A
Universidade Federal do
Piauí tem disponibilizado
muitas
informações
através das mídias sociais
e a seguir estão alguns
links das redes sociais da
UFPI
que
divulgam
informações
confiáveis,
bem como as ações da
instituição
diante
do
cenário atual.

@ufpi

ufpi_combate_covid19

@

@naecshnb
Realização

Apoio

