
Assunto: Sobre Covid-19 e esta semana 
Data: 16/03/2020 

 

Prezados Alunos, prezados Professores, 

seguramente, a maioria de nós está informada acerca da necessidade de medidas preventivas 

em relação à proliferação do Covid-19. Até este momento (07h30), o que posso informar a 

vocês é que foi convocada uma reunião para hoje, às 16h, envolvendo a Reitoria e a Comissão 

designada para tratar desse assunto na UFPB. 

 

Nesta semana, além das defesas de TCC, vários Professores programaram atividades 

avaliativas. Todos recebemos um e-mail institucional da Comissão de Enfrentamento do 

Coronavírus, no dia 15 de março. Salvo nova orientação superior em contrário, e sendo 

mantidas as atividades no curto prazo, nossas indicações se dão nos seguintes sentidos: 

1. Defesas de TCC: procurem realizar as defesas com o menor número possível de 

pessoas em sala, de preferência apenas a banca e a pessoa que estiver defendendo o 

trabalho. Em tempo: os Auditórios 411 e 412 foram interditados por conta de uma 

reforma para instalação de banheiros. As seis pessoas cujas defesas estão alocadas 

nesses espaços, por favor, procurem o Setor de Meios para saberem para onde foram 

realocadas. 

2. Atividades avaliativas: devem ser realizadas com as salas o máximo possível abertas, 

tanto janelas quanto portas; os Professores que puderem/conseguirem aplicá-las via 

SIGAA, que o façam. Pedimos, por favor, que Alunos que não tenham acesso à internet 

não sejam penalizados por isso, devendo-se buscar uma forma consensual de solução. 

3. Manifestação do dia 18 de março: não temos informação sobre ela, inclusive se ainda 

há planejamento de que de fato ocorra, considerando-se a necessidade de evitar 

aglomerações de pessoas. 

4. Medidas preventivas: adotar as que têm sido recomendadas publicamente (evitar 

contatos pessoais, como apertos de mão e abraços; procurar manter distância entre as 

pessoas; “etiqueta respiratória”: cobrir a boca e o nariz com lenço de papel quando 

tossir e espirrar, descartando em lixo apropriado; caso não tenha disponível lenço 

descartável, tossir ou espirrar no antebraço e não em suas mãos, que são importantes 

veículos de contaminação; higienizar sempre após tossir ou espirrar; evitar tocar nos 

olhos, nariz e boca sem ter higienizado as mãos; usar máscara cirúrgica se estiver com 

coriza ou tosse; lavar as mãos de forma correta regularmente). 

 

Precisamos todos nos comportar no sentido de impedir a proliferação do vírus, agindo de 

forma racional e sem desespero. Como a Comissão informou no e-mail, “não há indícios de 

circulação sustentada do vírus na Paraíba até o momento”. Precisamos, portanto, contribuir 

para que a sua proliferação seja maximamente reduzida. A informação, nessas situações, 

sempre é uma preciosa aliada. 

 

Vamos aguardar um posicionamento oficial para a UFPB e, assim que obtivermos mais 

detalhes, informaremos a todos vocês. Naturalmente, se for determinada a suspensão das 



atividades, faremos o que tiver que ser feito e cuidaremos de resolver as pendências da 

melhor forma possível. Sempre com bom senso. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


