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RESUMO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou a contaminação causada          

pelo novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, à pandemia, na primeira         

quinzena do mês de março de 2020. A partir do comunicado oficial emitido             

pela OMS, os países começaram a adotar medidas restritivas para reduzir e            

impedir a circulação de pessoas nas cidades. A experiência vivenciada e os            

protocolos adotados pela China tornaram-se norteadores à construção e à          

definição de políticas públicas em todo o mundo. O cenário chinês tomou            

dimensões que evidenciaram um quadro pandêmico, com contaminação        

crescente em países europeus, notavelmente graves na Itália e na Espanha.           

No Brasil, ainda na primeira quinzena do mês de março, alguns estados,            

como: São Paulo e Rio de Janeiro adotaram medidas restritivas para impedir            

a circulação de pessoas e aglomerados, por meio de decretos estaduais.           

Paralelamente, o Ministério da Saúde (MS) adotou um conjunto de medidas           

com o propósito preventivo, de promoção da saúde e curativo quando           

cabível aos quadros que resultam em internação hospitalar. Ao final do mês            

de março, medidas restritivas que buscam o distanciamento social, foram          

adotadas em todo o Brasil. Neste ínterim, está a suspensão de aulas nas             

Instituições de Ensino Superior e Instituições Escolares, aliada à         

participação colaborativa das Universidades Públicas desde a elaboração de         

materiais educativos até o preparo de álcool 70% e o desenvolvimento de            

tecnologia que seja resolutiva ao cenário de pandemia. A UFRRJ compõe           

este perfil de Universidades, empenhada na colaboração educativa e         

científica para prevenção, associada às ações de promoção da saúde. Neste           

contexto, emerge um grupo de docentes, técnicos administrativos e         

discentes, com ações articuladas que convergem à elaboração de materiais          

educativos, informativos e de acolhimento à comunidade acadêmica e à          

população da Baixada Fluminense. As ações são compostas por diversas          

áreas de saber, divulgadas pelos canais de comunicação da UFRRJ. 

Palavras-chave: Ações educativas, COVID-19, SARS-Cov-2, Universidade,      

Comunidade acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 

A elevação ao grau de pandemia associada à Coronavirus Disease          

2019 (COVID-19), traduzida como: doença do coronavírus, causada por uma          

nova espécie identificada em 2019, foi comunicada pela Organização         

Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 de março de 2019. O agente etiológico,              

denominado: SARS-CoV-2, traduzido como: coronavírus da síndrome       

respiratória aguda grave foi designado com o número dois por pertencer à            

mesma família e gênero da SARS-CoV identificada em 2003 na Ásia. Em            

dezembro de 2019, na China, foi identificada a SARS-CoV-2, a partir de            

manifestação sintomática relacionada à COVID-19.  

No histórico, desde dezembro de 2019, um número crescente de          

pneumonia atípica causada por insuficiência respiratória aguda foi relatado         

associado aos casos de síndrome causada por coronavírus 2 (SARS-CoV-2)          

em Wuhan, uma cidade na província chinesa de Hubei. No dia 17 de             

fevereiro de 2020, 72436 casos de doença por coronavírus 2019          

(COVID-19), incluindo 1868 mortes, foram relatados na China continental. O          

surto se espalhou para 198 países, áreas ou territórios além da China. Em             

30 de janeiro de 2020, a OMS declarou o surto de COVID-19 como uma              

emergência de saúde pública de interesse internacional (Zhang et al., 2020). 

A rápida transmissão, denotando quadros sintomáticos graves para        

alguns indivíduos, independente da nacionalidade, atingindo cenário de        

pandemia, traz algumas questões que caracterizam declarações       

contraditórias de virologistas, imunologistas, infectologistas e      

epidemiologistas. Esta colocação é endossada por Antonelli et al. (2020),          

que apontam alguns exemplos, conforme segue: (1) a epidemia atual é           

semelhante à gripe sazonal, ou à gripe espanhola, ou é muito diferente da             

gripe em termos de ameaças à saúde pública; (2) indivíduos assintomáticos           

não transmitem o vírus, ou raramente transmitem, ou transmitem         

exatamente como indivíduos sintomáticos; (3) o teste sorológico rápido (sem          

conhecer seus limites, porque conhecê-los exige validação de sua         

sensibilidade, especificidade e valor preditivo) é uma inovação para         

epidemia, ou tem apenas significância moderada (porque o resultado pode          
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ser negativo mesmo em indivíduos infectados, dependendo de quando o          

teste é realizado); (4) os testes moleculares utilizados para realizar o           

diagnóstico são propostos como teste de triagem, embora possam não ter as            

características necessárias para um teste de triagem; (5) o tempo de           

inativação do vírus varia de algumas horas a 9 dias (esquecendo que alguns             

dados referem-se à detecção do genoma viral e não à sua infectividade); (6)             

o vírus é geneticamente estável, ou é tão variável quanto o esperado, ou             

está em rápida mutação, com impacto na virulência e eventual eficácia da            

vacina; (7) a fonte original do salto de animal para humano é sem dúvida um               

morcego, uma cobra ou um pangolim; alguns até dizem que são animais de             

estimação. Diante de um amplo arsenal de informações, mesmo colocadas          

por especialistas, pode-se evidenciar que há informações inadequadas,        

incorretas ou incompletas; parcialmente ou em sua totalidade. Somado a          

isto, está o cotidiano de notícias veiculadas em redes sociais ou whatsapp,            

sem referências, constituindo até mesmo as chamadas: fake news. 

Na compreensão de que a nova rotina é acompanhada por certezas           

ou incertezas que permeiam questões de saúde mental, nota-se a          

imprescindível atuação nesta área de conhecimento, que necessita de         

intersetorialidade para promover bem-estar biopsicossocial. Ainda vale       

destacar que, apesar das conhecidas questões de saúde mental e dos           

distúrbios encontrados entre pacientes e profissionais de saúde em tais          

contextos, a maioria dos profissionais de saúde que trabalha em unidades           

de isolamento e hospitais não recebe treinamento para prestar assistência          

em saúde mental (Xiang et al., 2020). Barbisch et al. (2015) descrevem            

como o confinamento "causou uma sensação de histeria coletiva, liderando          

os principais tipos de medidas de taxa". O medo parece certamente mais            

uma consequência da quarentena em massa. A ansiedade dentro de Wuhan           

(China) foi esperada, mesmo sem estar em quarentena. Durante os surtos           

de doenças, a ansiedade da comunidade pode surgir após a primeira morte,            

um aumento dos relatórios médios e um número crescente de casos novos.            

Assim, é provável que a quarentena em massa aumente de forma           
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substancial e ansiosa, por várias razões. A ansiedade elevada também pode           

ter implicações implícitas em outras medidas de saúde (Lima et al., 2020). 

Este novo cenário mundial reforça o papel precípuo na construção de           

conhecimento, desempenhado pela Universidade. Imbuídos por      

convergência que denota o compromisso da Universidade Pública com a          

sociedade, este projeto tem o propósito de articular diferentes áreas de           

saber para informar de maneira educativa e referenciada, colaborando à          

prevenção e à promoção da saúde da comunidade acadêmica e da           

população da Baixada Fluminense.  

 

JUSTIFICATIVA 

Há 103 anos um cenário de pandemia não é vivenciado na história da             

humanidade. O último conhecido episódio histórico refere a gripe espanhola          

como patologia que caracterizou um quadro pandêmico. A gripe espanhola          

teve início, com manifestação sintomática, em 1917. A letalidade associada          

à gripe espanhola variou em estimativa de 6% a 8%, infectando 27% da             

população mundial. À época, precisa-se mais de 35 mil óbitos no Brasil. Ao             

traçar um paralelo comparativo à pandemia relacionada à gripe espanhola, a           

atual pandemia também tem como agente etiológico um vírus e, igualmente,           

exibe sintomas que afetam o sistema respiratório. Embora tenhamos         

constatados avanços científicos e tecnológicos neste período superior a um          

século, os mesmos desafios são enfrentados, exigindo a adoção de rápidas           

medidas impositivas de distanciamento e isolamento social, como uma das          

estratégias de prevenção. Aliado a isto, está o desafio visível no           

enfrentamento dos serviços na atenção terciária à saúde, representada por          

pacientes com a síndrome respiratória aguda grave.  

Neste momento, considerando a necessidade de emergentes       

medidas, apoiadas por políticas públicas, a Universidade Pública assume um          

compromisso inerente à característica de concepção em seu papel. Diante          

da convicção do papel desempenhado pela Universidade Pública, no tocante          

à construção de conhecimento para transformar a sociedade, docentes,         
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técnicos administrativos e discentes que fazem parte deste projeto, buscam          

de maneira interdisciplinar, contribuir com este processo. Apoiados na         

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, as diversas áreas de          

saber, com característica interdisciplinar, dialogam entre si para a         

concretização de ações educativas, informativas, de lazer, para acolhimento         

e conhecimento; direcionadas à comunidade acadêmica e à população da          

Baixada Fluminense. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é concretizar, por meio de ações           

interdisciplinares, atividades com caráter educativo, informativo, de lazer e         

para acolhimento, como estratégia de enfrentamento ao cenário de         

pandemia associado à COVID-19. 

Os objetivos específicos deste projeto são: (1) elaborar e divulgar          

materiais educativos e informativos em saúde; (2) elaborar e divulgar          

materiais educativos e informativos sobre diversos aspectos que envolvem         

um cenário de pandemia; (3) elaborar e divulgar vídeos educativos e           

informativos sobre alimentação saudável com baixo custo; (4) elaborar e          

divulgar materiais educativos em segurança alimentar e nutricional desde a          

aquisição e consumo adequado nutricionalmente até a produção segura         

para coletividades; (5) divulgar informações em plataforma de software da          

UFRRJ elaborada para a temática COVID-19; (6) organizar sessões de          

comunicação (palestras, conversas, oficinas) em plataformas online (“live”)        

com temas diversos para enfrentamento desta pandemia; (7) elaborar e          

divulgar materiais educativos e informativos de acolhimento e reorganização         

do cotidiano; (8) elaborar, adaptar e divulgar os materiais mencionados          

anteriormente, entre outros, para garantir acessibilidade às pessoas com         

necessidades especiais. (9) elaborar e manipular formulações que auxiliem         

na higienização das mãos como medida de controle à COVID-19; (10)           

elaborar e divulgar materiais sobre as temáticas socioambientais que, direta          

e indiretamente, se associam as práticas de auxílio à COVID-19.  

11 
 



 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos são pautados por construções       

definidas de maneira interdisciplinar, com conhecimento articulado. Para        

tanto, as propostas de atividades são debatidas e, a seguir, elencadas em            

uma planilha colaborativa em drive virtual, que possibilita a visualização de           

todos do grupo. Neste ínterim, há propostas já concebidas sob o olhar            

interdisciplinar direto e outras sob o olhar interdisciplinar indireto. A          

diversidade de áreas de saber possibilita uma articulação que busca a           

integralidade de ações dirigidas tanto à comunidade acadêmica, como à          

população da Baixada Fluminense. A partir da definição de propostas para           

ações, tem-se início a discussão para elaboração dos materiais, quanto ao           

conteúdo, ao formato e ao público-alvo. Os materiais são revisados e devem            

conter referência científica nos textos concluídos. Em cronograma definido         

previamente, os materiais são divulgados pela Coordenadoria de        

Comunicação Social a UFRRJ, a partir de composição em pasta aberta no            

google drive. Também foram programadas ao grupo capacitações de forma          

a garantir a produção de materiais em mídias sociais de forma coerente e             

assertiva.  

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS 

Conforme colocado em objetivos e breves procedimentos       

metodológicos, as atividades programadas consistem, fundamentalmente,      

em elaboração e divulgação de materiais educativos, informativos, de lazer e           

para acolhimento. Para tanto, a diversidade de saberes, representada por          

formações distintas que se articulam de maneira interdisciplinar, busca         

concretizar as seguintes atividades: 

(1) materiais educativos em saúde - consiste em definição de temas a serem             

abordados, articulados entre atores que compõem a formação em saúde,          

juntamente com a Divisão de Saúde da UFRRJ. Nesta construção, os           

partícipes são representados por docentes, técnicos e discentes. A partir da           
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definição de temas que perpassam as necessidades sinalizadas no         

cotidiano, materiais referenciados começam a ser elaborados, seguidos por         

revisão, definição de formato e definição de público-alvo. 

(2) materiais educativos e informativos sobre diversos aspectos que         

envolvem um cenário de pandemia - consiste em definição de temas que            

envolvem a história e os episódios que marcaram epidemias e pandemias,           

bem como o esclarecimento referenciado sobre temáticas colocadas no         

cotidiano da pandemia, envolvendo necessidade de posição científica. A         

partir da definição cotidiana de temas a serem tratados, tanto sobre história,            

como economia, protocolos de prevenção, orientações às pessoas que não          

estão em quarentena, dentre outros; os materiais começam a ser          

elaborados, revisados e definidos em formato à divulgação, para         

público-alvo a ser alcançado. 

(3) vídeos educativos e informativos sobre alimentação saudável com baixo          

custo - consiste na elaboração de um roteiro, a partir da definição de temas              

relacionados com o preparo de alimentação saudável e de baixo custo. A            

partir do roteiro elaborado, tem-se o início da filmagem sobre o preparo de             

alimentação. Os vídeos, prioritariamente, serão gravados em tempos de até          

3 minutos, adaptados à necessidade das informações necessárias para         

garantir a aprendizagem.  

(4) materiais informativos e interativos para crianças, adolescentes e adultos          

sobre cuidados com a saúde através da alimentação saudável e balanceada,           

em especial neste período da pandemia de COVID-19. A intenção será           

suprir as necessidades essenciais para este momento com informações         

sustentadas em órgãos oficiais da saúde e educação sobre o tema           

Segurança Alimentar e Nutricional. Os procedimentos metodológicos serão        

pautados em recursos que conduzirão as atenções para valor nutricional          

mais saúde e higiene/sanidade versus não ficar doente. A proposta pretende           

fornecer também informações acessíveis e atrativas aos locais produtores         

de comida pronta para o consumo em Seropédica com foco na redução de             

acessos ao sistema de saúde local evitando-se exposições e sobrecargas          

geradas por enfermidades oriundas das DTA (doenças transmitidas por         
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alimentos) ou por agravamentos de doenças crônicas causadas por dietas          

inadequadas. 

(5) publicação de informações em plataforma de software da UFRRJ          

elaborado para a temática COVID-19 - consiste em atualização de          

plataforma elaborada por participante deste projeto, com informações        

convergentes, de áreas diversas, acerca da temática COVID-19.        

Diariamente, ocorrem atualizações a partir de material elaborado por         

participantes deste projeto, aliado aos dados divulgados por órgãos oficiais          

(internacionais e nacionais) de saúde. a plataforma pode ser acessada          

através do endereço www.ruralcontracorona.ufrrj.br.  

(6) transmissões ao vivo de áudio e vídeo na internet (“live”) com temas             

diversos para enfrentamento desta pandemia - consiste na proposição de          

‘live”, inserida no tempo máximo de 1 hora nas redes sociais Instagram e             

You Tube, sobre diversas temáticas que circundam o cenário de pandemia.           

As propostas primam a construção interdisciplinar. 

(7) materiais educativos e informativos de acolhimento e reorganização do          

cotidiano - consiste na definição e elaboração de materiais com formato           

visual atrativo, contendo informações referenciadas e colaborativas à        

reorganização do cotidiano, em sentido amplo, com o propósito de promover           

o bem-estar  

(8) materiais mencionados anteriormente, entre outros, para garantir        

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais - consiste na         

elaboração, adaptação e divulgação dos materiais construídos em todas as          

atividades descritas, pensando nas pessoas com necessidades especiais.        

Para tanto, participante deste projeto nesta área de conhecimento, atua          

como interlocutora à consolidação desta atividade. 

(9) manipular formulações que auxiliem na higienização das mãos como          

medida de controle à COVID-19 - consiste na elaboração e manipulação de            

formulações, tais como: sabonete líquido e álcool 70% glicerinado, para          

atender, inicialmente, a demanda interna da UFRRJ. Neste demanda         

interna, são considerados estudantes alojados e trabalhadores de serviços         
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essenciais. As formulações desenvolvidas são referenciadas a partir da         

Farmacopeia Brasileira e, juntamente com as formulações manipuladas,        

serão entregues materiais educativos que colaboram ao uso eficaz, seguro e           

racional, para cumprir como medida educativa e preventiva. 

(10) materiais sobre as temáticas socioambientais - consiste na formulação          

de materiais que tragam a importância da água e o meio ambiente, entre             

outros fatores que podem agravar a atual situação brasileira no          

enfrentamento da Pandemia. A água é fonte fundamental no enfrentamento          

do COVID-19, tendo em vista a necessidade de higienização constante.          

Entretanto, há pouco tempo vivenciamos no Rio de Janeiro uma grande           

problemática acerca de disponibilização de água a população. Entender a          

importância da conservação dos ambientes naturais contribui para práticas         

educativas também associada ao não desperdício de água. Em outra          

vertente, o contato com a natureza também estimula a diminuição do           

estresse e da ansiedade que podem se agravar nesse momento. Assim,           

materiais de cuidados com as plantas e desenvolvimento de hortas caseiras,           

associadas aos materiais aqui já descritos, podem contribuir no auxílio à           

comunidade, no tocante à saúde mental.  

 

ABRANGÊNCIA E PÚBLICO PARTICIPANTE 

De acordo com o relatado em tópicos anteriores, considerando os          

objetivos e a descrição de atividades propostas, este projeto almeja o           

alcance da comunidade acadêmica e da população da Baixada Fluminense.          

Para tanto, as atividades elaboradas e consolidadas serão divulgadas nos          

canais de comunicação da UFRRJ, com público representado por mais 70           

mil seguidores, com a possibilidade de ser replicado por estes na rede e por              

outros meios.  
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IMPACTOS E EFEITOS ESPERADOS 

O propósito das ações, com caráter interdisciplinar, colocadas neste         

projeto, é alcançar de maneira clara, coerente, educativa, referenciada e          

colaborativa à comunidade acadêmica em quarentena, à comunidade        

acadêmica trabalhadora de serviços essenciais e à população da Baixada          

Fluminense. Para que este alcance seja concretizado, do ponto de vista           

estratégico em comunicação, estima-se que o número de pessoas que          

acompanham os canais de comunicação da UFRRJ serão direta ou          

indiretamente atingidos com as informações. Neste ínterim, espera-se que         

as propostas consolidadas por meio de divulgação, tenham um impacto          

positivo e transformador no cotidiano das pessoas, para fortalecer a          

necessidade de adoção de medidas preventivas, bem como auxiliar na          

reorganização do cotidiano, confortar, acolher e informar com qualidade.         

Assim, considera-se que os efeitos sejam também positivos no que tange à            

adesão e à multiplicação de informações referenciadas e de qualidade,          

podendo ser expandido por partícipes que recebem os mencionados         

materiais, conforme descritos em tópicos anteriores.  

 

ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA COM PROJETOS/PROGRAMAS     

VIGENTES NA UFRRJ  

Este projeto está articulado em sua gênese com atividades         

desempenhadas por alguns Programas de Educação Tutorial e Programa de          

Educação pelo Trabalho em Saúde da UFRRJ, considerando que vários          

atores deste projeto são partícipes ativos dos programas descritos. Nota-se          

uma fluida articulação interdisciplinar, alicerçada pela compreensão do        

trabalho em grupo, que almeja a concretização de ações convergentes ao           

cenário atual de pandemia.  
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades Período para Concretização 

Materiais educativos em saúde Semanalmente, de abril a julho de      
2020 (ou até o período final de       
adoção da quarentena como    
medida de prevenção e controle) 

Materiais educativos e informativos    
sobre diversos aspectos que    
envolvem um cenário de pandemia  

Semanalmente, de abril a julho de      
2020 (ou até o período final de       
adoção da quarentena como    
medida de prevenção e controle) 
 

Vídeos educativos e informativos    
sobre alimentação saudável com    
baixo custo 

De abril a julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle) 
 

Materiais educativos, informativos e    
interativos sobre segurança   
alimentar e nutricional 

Semanalmente, de abril a julho de      
2020 (ou até o período final de       
adoção da quarentena como    
medida de prevenção e controle) 
 

Informações em software elaborado    
para a temática COVID-19 

Atualização diária de abril a julho de       
2020 (ou até o período final de       
adoção da quarentena como    
medida de prevenção e controle) 
 

Transmissões ao vivo de áudio e      
vídeo na internet (“live”) com temas      
diversos de enfrentamento nesta    
pandemia 

De abril a julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle) 
 

Materiais educativos e informativos    
de acolhimento e reorganização do     
cotidiano 

De abril a julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle) 
 

Materiais para garantir   
acessibilidade às pessoas com    
necessidades especiais 

De abril a julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle) 
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Manipular formulações que auxiliem    
na higienização das mãos como     
medida de controle à COVID-19 

Entre abril e julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle),   
considerando o fomento ao fluxo     
contínuo para compra dos    
materiais. 
 

Materiais educativos na temática    
ambiental  

De abril a julho de 2020 (ou até o         
período final de adoção da     
quarentena como medida de    
prevenção e controle) 
 

 

 

NECESSIDADE DE APOIO INSTITUCIONAL 

O apoio institucional necessário será a disponibilização de espaço         

para divulgação dos materiais nos canais de comunicação da UFRRJ. Aliado           

a isto, capacitação, se necessária na avaliação dos participantes deste          

projeto, para a elaboração de materiais escritos ou vídeos. Vale destacar           

que já aconteceu em março uma capacitação conduzida por Cleiton Bezerra           

(assessor de comunicação da PROGRAD).  

A proposta número oito deste projeto, conforme detalhada no tópico          

que trata sobre a descrição das atividades programadas, prevê a          

necessidade de fomento para a segunda compra de materiais. A primeira           

compra de materiais contou com auxílio financeiro concedido pela         

Associação dos Docentes (ADUR). O orçamento estimado está exposto         

abaixo, para a manipulação estimada de 500 unidades de sabonete líquido           

100 mL. 
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Reagente Valor Valor total para 500 

unidades 

Lauril éter sulfato de 

sódio 

86,70 (5L) 173,40 

Dietanolamina de ácido 

graxo de coco 

29,70 (L) 59,44 

Lanolina 99,60 (Kg) 199,26 

Embalagem plástica 50g 0,85 (un) 425,00 

Etiquetas 50,00 (pct) 50,00 

       Valor total: 907,50 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO PARA PLATAFORMA ONLINE        

OU DE MODO REMOTO EM PERÍODOS DE RESTRIÇÃO EM CONTATO          

SOCIAL 

O tópico que trata sobre a descrição das atividades programadas,          

abordou quais e como serão as atividades propostas. De modo          

complementar, tem-se o cronograma com a descrição de cada atividade e o            

período para concretização. Considerando a existência de uma plataforma         

online, sugere-se que o formato específico para a plataforma, a ser utilizada,            

seja apresentado aos participantes, para possibilitar a consolidação de um          

plano alinhado com as ferramentas oferecidas pela mesma. Todas as          

propostas apresentadas neste projeto, exceto a elaboração e o preparo de           

formulações para a higienização das mãos; serão realizadas de maneira          

remota, o que permite a elaboração de plano para uma plataforma específica            

a ser apresentada. 
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CARACTERÍSTICAS DOS EIXOS DE ATUAÇÃO 

Considerando a exposição dos objetivos e descrição das atividades         

propostas, este projeto se caracteriza pelos eixos de atuação descritos          

abaixo. 

Eixo Comunicação  

Caracteriza-se por atividades que objetivam ampla divulgação das        

ações dos grupos temáticos que compõem este projeto. Desta forma, a           

comunicação atravessa todas as iniciativas desenvolvidas: 

1) Orientações e discussões e planejamento sobre a preparação de textos,           

áudio, vídeo, e peças gráficas dos demais eixos do projeto; produção de            

matérias jornalísticas, peças de comunicação visual e outro tipo de          

informação sobre ações realizadas; e avaliação/publicação nos meios de         

comunicação da Universidade do material desenvolvido originalmente pelas        

equipes do projeto. 

2) O grupo de trabalho específico da comunicação poderá atuar em todas as             

etapas do processo descritas acima, especialmente na parte final, que é a            

publicação nos meios de comunicação digitais da Universidade, de acordo          

com os critérios para cada canal, e na mídia externa, quando possível. 

O grupo de trabalho é composto pelos servidores: Alessandra Pinto          

de Carvalho (docente DLC/ICHS e CCS), João Henrique de Castro          

(jornalista/CCS), Michelle Carneiro (jornalista/CCS), Fernanda Barbosa      

(jornalista/ CCS), Alexandre Souto (comunicação visual/CCS) e Juliana        

Afonso (comunicação visual/ Eex/Proext); pelo jornalista residente Cleiton        

Bezerra (assessoria da Prograd). Identifica-se a necessidade de um bolsista          

para comunicação visual (designer) para atuar na produção de peças (cards)           

para as redes sociais. 
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Eixo Saúde 

O eixo saúde é representado por ações articuladas e direcionadas às           

diversas temáticas em saúde, no que tange à educação aplicada ao           

cotidiano e ao processo de autocuidado em saúde pensando em um aporte            

complementar que remeta às pessoas aos cuidados essenciais neste         

período de pandemia associada à COVID-19. Neste contexto, estão         

inseridos materiais educativos sobre alimentação saudável e de baixo custo          

divulgado por meio de vídeos; orientação sobre Segurança Alimentar e          

Nutricional (SAN) envolvendo cuidados higiênico-sanitários com alimentos,       

desde a compra (incluindo a forma delivery) até o preparo e           

acondicionamento. Ainda sobre os aspectos que envolvem SAN, um         

enfoque direcionado ao público infantil e adolescente terá como objetivo a           

Educação Alimentar e Nutricional visando melhores habilidades na escolha e          

consumo dos alimentos do cotidiano, finalizando este tópico sobre SAN,          

doenças crônicas estarão na primeira linha de atenção, uma vez que           

orientações básicas serão divulgadas sobre alimentação saudável para        

prevenção ou retardo dos agravos vinculados aos hábitos e padrões          

alimentares. Todas as informações estarão em conformidade com o         

Ministério da Saúde e os canais de comunicação com a comunidade de            

Seropédica, além da UFRRJ, serão através de materiais objetivos, atrativos          

e de fácil acesso com divulgação direta à Secretaria de Educação,           

pretendendo-se ainda alcançar a Secretaria de Saúde. De modo         

complementar, serão abordados aspectos de saúde que envolvem        

informações educativas sobre o novo coronavírus e a adoção de medidas           

preventivas e de controle, escrito e transmitido por exposição ao vivo (live),            

para crianças, adolescentes e adultos.  

Este eixo é composto pelos seguintes participantes: Amanda dos         

Santos Almeida (discente bolsista), Ana Cláudia de Macêdo Vieira (docente -           

UFRJ), Beatriz da Silva Santos Nogueira (discente não bolsista), Beatriz          

Prado Lopes (discente não bolsista), Bruno Alves Pinheiro (discente bolsista)          

Elga Batista da Silva (docente), Gabriel de Lima Correia (discente não           

bolsista), Jaqueline Rocha Borges dos Santos (docente), João Vítor Barbosa          
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dos Santos (discente não bolsista), Juliana Manhães Barbosa dos Santos          

(discente não bolsista), Larrysa de Morais Alves da Cruz (discente não           

bolsista), Lucas Ianino Tavares de Lima (discente não bolsista), Luciana           

Macedo Brito (docente), Maria Rita de Cássia Leite (técnica administrativa -           

Divisão de Saúde), Myllena Pacheco Mattos (discente não bolsista), Natália          

dos Santos Pinheiro (discente bolsista), Tamara Maria de Almeida Silva          

(discente não bolsista), Vânia Madeira Nunes Policarpo (docente). 

 

Eixo História,  Ciências Econômicas e Sociais 

Este eixo se caracteriza pelas seguintes atividades: 

1) O grupo de trabalho História & Saúde é composto por professores e             

estudantes do Instituto Multidisciplinar, compondo a Frente Única        

Coronavírus da UFRRJ. O objetivo de trabalho está sendo direcionado para           

duas ações: 

a) produção de material educativo para a sociedade, através de textos          

curtos e de grande circulação nas redes sociais, articulando a história           

de doenças e epidemias ao longo do tempo e os aspectos sociais que             

estiveram vinculados a elas. O objetivo é que as pessoas possam           

desnaturalizar muitos dos aspectos relacionados à pandemia       

atualmente, tais como os preconceitos, xenofobia, crenças,       

superstições etc., e perceber a importância da valorização do         

conhecimento científico para a saúde da coletividade. 

b) levantamento de redes solidárias de arrecadação pelo estado do Rio          

de Janeiro, contribuindo para a disseminação de informações        

verdadeiras que facilitem tanto as doações, quanto as arrecadações         

para as comunidades que precisam neste momento. 

A equipe é integrada pelos professores: Mônica de Souza Nunes          

Martins (DH/IM), Marcelo Santiago Berriel (DH/IM), Elis Regina Barbosa         

Angelo (DAT/IM), Pedro Parga Rodrigues (PNPD/PPHR), Luis Guilherme        

Kalil (DH/IM), Raquel Anne Assis (DH/IM), Marcelo Pereira Fernandes,         

Rubia Cristina Wegner. 
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Integram a equipe os estudantes de Pós Graduação: Fabiane         

Aparecida da Silva Lima (PPGPACS – bolsista CAPES), Edite Moraes da           

Costa (PPHR), Marina Soares de Oliveira (PPHR) e o estudante de           

graduação Lucas Amaral Santana (História/IM - bolsista de monitoria). 

 

Eixo Cultura e Meio Ambiente 

Este eixo é composto pelos integrantes dos grupos PET Floresta e           

PET Inclusão da UFRRJ campus Seropédica. Os grupos PET são uma           

iniciativa do governo federal voltado ao estímulo do desenvolvimento de          

atividades de pesquisa, ensino e extensão universitárias. 

O grupo PET Floresta sob tutoria da professora Vanessa Maria Basso           

(IF/DS) é denominado pet curso e conta com alunos apenas da engenharia            

florestal, atualmente com 12 bolsistas (Ériklis Amorim de Miranda, Leandro          

Teixeira de Oliveira, Matheus Henrique dos Reis Fonseca, William Moreira          

Rosário de Oliveira, Júlia Rodrigues de Araújo Gomes, Isabela Bandeira          

Trece, Bianca André de Oliveira, Esther Miranda Mostacada Ramalho,         

Leticia Carneiro, Luana Martins e Suely Dias) e 4 não bolsistas (Bruna            

Valença Godinho, Raquel dos Santos Cabral, Isabella Dias de Carvalho e           

Leandra Brune de Almeida Moura). 

O grupo PET Inclusão sob a tutoria do professor José Cláudio Souza            

Alves (ICHS/DCS) é um grupo multidisciplinar com alunos de diversos          

cursos de graduação e tem o compromisso de desenvolver projetos voltados           

para a inclusão de indivíduos de origem popular e socialmente vulneráveis           

dentro da universidade. Atualmente conta com 9 bolsistas (Willian Alves de           

Laethe, Marie Stephanny Lira Serpa, Amanda Gonçalves Trojahn, Janaina         

Ferreira Brandão, João Paulo de Lima Lourenço, Talita de Abreu Arruda,           

Renan Carlos dos Anjos, Isabel do Nascimento Barbosa e Camila de Souza            

Soares) e uma não bolsista (Karen Cristina Martins da Silva). Outros           
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integrantes deste projeto fazem parte deste eixo, a saber: Edilene Santos           

Portilho (docente) e Ludimila Santos Bastos (discente). 

Assim, a partir das características e atuação dos dois grupos, esse           

Eixo tem como objetivo difundir informações a comunidade acadêmica da          

UFRRJ e da Baixada Fluminense sobre temáticas socioambientais que se          

relacionam indiretamente com a pandemia da COVID-19. Tem-se como         

premissa neste momento, a produção de materiais educativos por meio de           

textos curtos e de grande circulação nas redes sociais e mídias de            

comunicação da UFRRJ. Serão produzidos materiais como informações        

sobre, por exemplo: cultivo de plantas: hortaliças, medicinais ou que possam           

auxiliar na imunidade e bem estar da população, produção de alimentos           

orgânicos, função das florestas e sua relação com a produção de água,            

indicação de material cultural e onde acessá-lo, dentre outras informações          

interrelacionadas entre meio ambiente, cultura e saúde. Espera-se        

proporcionar à população informações que contribuam com seu bem estar          

nesse momento.  

 

Eixo Tecnologias 

O eixo Tecnologias é composto por tutores do PET-SI, PET          

Matemática, PET Engenharia Química, docentes e discentes de        

Departamentos e colaboradores que demonstraram interesse em agregar        

valores e conhecimentos úteis ao projeto. 

Esse eixo tem a premissa de produzir e/ou compartilhar informações          

técnicas capazes de evidenciar como as tecnologias da informação e das           

engenharias podem contribuir com a manutenção e a qualidade de vida no            

âmbito doméstico ou das organizações em decorrência da necessidade do          

isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19. Nesse eixo de          

ação, busca-se a divulgação de conteúdos capazes de informar e orientar os            

cidadãos de maneira segura e inclusiva sobre os principais acontecimentos,          

ações interativas, estratégias sociais para o enfrentamento dos problemas         
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causados pela COVID-19 e as ações estratégicas relacionadas com a          

prevenção e com o cuidado à saúde. 

As ações previstas neste eixo estão associadas com as demais          

atividades desenvolvidas pelos eixos deste projeto. Nelas estão as ações          

relacionadas às várias iniciativas públicas, bem como a divulgação de          

materiais educativos e informativos sobre os diversos aspectos tecnológicos         

que envolvem o cenário de enfrentamento da pandemia. Para tanto, serão           

realizadas atividades variadas como a criação e a divulgação de materiais           

escritos como manuais, postagens, informativos, entre outros; bem como         

vídeos de curta duração. 

Com objetivo de alcançar a maior quantidade de leitores, todos os           

conteúdos produzidos serão cuidadosamente selecionados e postados       

através dos canais facebook, instagram, homepage e aplicativos específicos         

(produzidos pelo programa SI) É importante destacar que os conteúdos          

produzidos nesse trabalho serão embasados com referências da literatura         

técnico-científica e legislações reconhecidas internacionalmente e pelos       

órgãos competentes no âmbito nacional ou internacional.  

Como resultado espera-se que a população possa dispor de um canal           

de informação que permita esclarecer suas principais dúvidas, evitando a          

pulverização de informações. Espera-se também que o presente eixo possa          

esclarecer a importância da adoção de práticas, reflexões e hábitos que           

contribuam para uma melhor qualidade de vida durante e depois da           

pandemia associada à COVID-19.  

Os docentes que integram este eixo são: Eulina Coutinho Silva do           

Nascimento, Gisela Maria da Fonseca Pinto, Paulo Jansen de Oliveira,          

Fabíola Oliveira da Cunha e Sérgio Manuel Serra da Cruz. Os discentes que             

integram este eixo são os seguintes: Geovani Soares da Cruz (bolsista),           

Paulo Silva Almeida (bolsista), Camila Marques Cesar Coelho (bolsista),         

Zidane Gomes Martins (bolsista), Sidney Sampaio Alves (bolsista), Felipe         

Yakoumakis Wilpert da Rocha (bolsista), Renan Soares Mendes da Silva          

(bolsista), Filippo Pet: Filippo Dias Maio (bolsista), Isabelle Maia Martins da           
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Silva (não bolsista), Pedro Vieira Cruz (não bolsista), Alexia Duarte (não           

bolsista), Endrew Richard Moraes Batista Ferreira (bolsista). 
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