Código de cadastro

Formulário de Proposta de Ação de Extensão
Identificação
Título da ação:
UFRR no apoio ao enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)
Categoria:
Programa
[X]
Vinculação:
Obs.:

Projeto
[ ]

Evento
[ ]

Curso
[ ]

Programa [ ]

Prestação de Serviço
[ ]

Produção e Publicação
[ ]

Projeto [ ]

Palavras chaves (máximo cinco)
Apoio à sociedade, responsabilidade social, qualificação, desenvolvimento de produtos

Unidade proponente
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão

Dados do coordenador geral
Nome: Gilson de Souza Costa
Regime de trabalho: 40hs DE
Endereço: Rua Domingos Maciel Costa
Bairro: Jardim Floresta
Cidade: Boa Vista
Celular: (95) 99128 1020
e-mail: gilson.costa@ufrr.br
Dados bancários – Banco:
Ag.:
Equipe de trabalho
Membros*
(categoria)
Gilson de Souza Costa
Antônio Carlos
Sansevero Martins
Umberto Zottich Pereira
Marcos José Salgado
Vital
Bianca Jorge Sequeira
Costa
Roni Petterson de
Miranda Pacheco
Paulo César Reis

Instituição

CPF: 922.235.675-68
UF: RR
Cc.:

UFRR
UFRR

Horas dedicadas
à ação
80
40

Função/Atividade Remunerado pela
ação?
Coordenador
não
Organizador
não

UFRR
UFRR

40
40

Organizador
Organizador

não
não

UFRR

30

Organizadora

não

UFRR

30

Colaborador

não

UFRR

30

Colaborador

não

Áreas temáticas da ação - Principal (P) e Secundária (S)
Comunicação [ S ]
Cultura [ ]
Direitos Humanos e Justiça [ ]
Meio Ambiente [ ]
Saúde [ P ]
Tecnologia e Produção [ ]

Educação [ S ]
Trabalho [ S ]

Linha(s) de Extensão
6. Comunicação estratégica - Elaboração, implementação e avaliação de planos estratégicos de
comunicação; realização de assessorias e consultorias para organizações de natureza diversa em atividades
de publicidade, propaganda e de relações públicas; suporte de comunicação a programas e projetos de
mobilização social, a organizações governamentais e da sociedade civil.
10. Desenvolvimento tecnológico - Processos de investigação e produção de novas tecnologias, técnicas,
processos produtivos, padrões de consumo e produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos
de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e
econômica; adaptação de tecnologias.
13. Educação profissional - Processos de formação técnica profissional, visando a valorização,
aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos trabalhistas e inserção no mercado de trabalho
16. Endemias e epidemias - Planejamento, implementação e avaliação de metodologias de intervenção e
de investigação tendo como tema o perfil epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de
doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção.
46. Saúde humana - Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; humanização dos serviços;
prestação de serviços institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e hospitais universitários;
assistência à saúde de pessoas em serviços especializados de diagnóstico, análises clínicas e tratamento;
clínicas odontológicas, de psicologia, dentre outras; formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam na área; produção de material didático, informações e conhecimentos na área.

Período
Data de Início: 23/04/2020
Data de Término: 31/12/2020
Carga horária: 80h
Obs.: A carga horaria total do programa fica condicionada a duração da pandemia e aos projetos e
ações associados. Serão estabelecidos as cargas limites da coordenação e organizadores do
programa.
Abrangência da ação

Urbano [ ]

Rural [ ]

Urbano-Rural [ X ]

Área Indígena [ X ]

Município(s)/comunidade(s): Ações com abrangência estadual

Justificativa
Contextualização da ação:
A primeira variação de coronavírus, causador de infecções agudas de vias aéreas em humanos, foi
identificado pela primeira vez na década de 1960 (VERONESI, 2015). Em dezembro de 2019, após o surto
na cidade de Wuhan, na China, foi realizada a análise filogenética do SARS-CoV, identificando-se um
quarto grupo de coronavírus. Como uma doença infecciosa respiratória aguda emergente, a COVID-19 se
espalha principalmente pelas vias do trato respiratório através de gotículas (MCINTOSH, 2020).
Essa infecção não se limitou a fronteiras geográficas ou políticas e teve repercussão econômica e social
marcante. Dessa forma, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou a
pandemia COVID-19. A mudança de classificação não se deve à letalidade, mas à rápida disseminação

geográfica do vírus, maior que na pandemia do H1N1, em 1918 (GUAN, CHEN, ZHONG, 2020; OMS, 2020;
ROSENBAUM, 2020).
De acordo com Grasselli et al (2020), a proporção de quadros clínicos graves e fatais pode variar de
acordo com o local. Na Itália, por exemplo, 12% de todos os casos de COVID-19 detectados e 16% de
todos os pacientes hospitalizados foram admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI). Em consonância
com o estudo, os pacientes permanecem cerca de 15 a 20 dias em ventilação mecânica três vezes mais
que outras infecções de vias respiratórias, como a H1N1.
O período prolongado de internação contribui para o esgotamento dos recursos hospitalares
(ROSEMBAUM, 2020). Constatou-se, também, que na China 3,8% dos pacientes infectados eram
profissionais da saúde, justificando as recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia que
determina a utilização de EPIs para profissionais em contato com a COVID-19 (GUO et al, 2020).
Ressalta-se, então, que o protagonista no cenário atual não é letalidade do vírus, mas o colapso do
sistema público de saúde e esgotamento de recursos médico hospitalares (GUAN et al, 2020).
Além disso, há uma alta e urgente demanda simultânea da disponibilização de leitos hospitalares,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), desinfetante de superfícies/objetos e antisséptico de pele,
tipo álcool em gel, ventiladores mecânicos, atuação de profissionais da saúde e de comunicação
fortemente necessários para o enfrentamento à pandemia de COVID-19.
O papel das universidades na formação profissional e desenvolvimento tecnológico potencializa seu
protagonismo frente o combate ao coronavírus e atuação em parcerias no apoio de sociedade.
A universidade Federal de Roraima, através da sua extensão, responde aos anseios da comunidade
acadêmica e sociedade desenvolvendo programas e projetos, assessoria, consultoria, realização de
eventos e outras ações voltados à promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades ao
enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Neste contexto, a UFRR foca na formação, capacitação, qualificação e aperfeiçoamento de pessoas que
atuam na área; produção de material didático, informações e conhecimentos; comunicação; produção de
novas tecnologias, técnicas, processos produtivos e adaptação de tecnologias; planejamento,
implementação e avaliação de metodologias de intervenção e de investigação tendo como tema o perfil
epidemiológico de endemias e epidemias.

Relevância acadêmica:
A atuação da universidade em apoio no enfrentamento ao coronavírus, em diversas frentes de atuação
interdisciplinar, proporciona a comunidade acadêmica contato com os processos de desenvolvimento
tecnológico, de formação e aperfeiçoamento profissional, metodologias de investigação e perfil
epidemiológico e o cuidar da saúde humana.

Relevância social:
A universidade cumprindo seu papel social, disponibilizando seu corpo técnico e acadêmico s, bem como
sua estrutura física, administrativa e capacidade de parcerias para o acolhimento e promoção a saúde das
pessoas, famílias e comunidades.
Neste contexto, a UFRR reafirma sua capacidade de produzir conhecimento e devolve os benefícios deste
conhecimento a sociedade.

Viabilidade técnica:
A infraestrutura, equipamentos e corpo técnico na UFRR são adequados para o desenvolvimento de
parcerias, projetos e ações relacionadas aos principais temas de enfrentamento ao novo coronavírus
(SARS-CoV-2), inclusive de melhoria de capacidade operacional frente à disponibilidade de recursos
suplementares destinados pelo Ministério de Educação para tais ações.
Os projetos e ações apresentados com foco e aderência ao programa aqui apresentado poderão ser
contemplados com recursos financeiros deste orçamento suplementar.

Objetivo geral
Promover ações de forma sistemáticas no apoio ao enfrentamento à pandemia provocada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV-2)

Objetivo(s) específico(s)
1. Desenvolver estratégicas de comunicação de natureza diversa em atividades de publicidade,
propaganda e de relações públicas com foco na mobilização da sociedade civil na temática da
pandemia em curso;
2. Promover processos de investigação e produção de novas tecnologias, técnicas e adaptação de
tecnologias e desenvolvimento de produtos utilizados no combate ao novo coronavírus;
3. Implantar processos de formação técnica e profissional na área da saúde, visando o
aperfeiçoamento em condutas e técnicas no combate ao coronavírus e o tratamento da COVID-19;
4. Planejar metodologias de intervenção e de investigação do perfil epidemiológico do novo
coronavírus;
5. Promover a saúde das pessoas, famílias e comunidades, com humanização dos serviços de
assistência à saúde no enfrentamento a pandemia.

Metodologia
O programa em curso, coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão - PRAE, PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG e Pró-Reitoria de Ensino e Graduação - PROEG, e será
desenvolvido em ações descentralizadas e multidisciplinares através de projetos de extensão em linhas
como comunicação estratégica, desenvolvimento tecnológico, educação profissional, endemias e
epidemias e saúde humana.
Será realizado o chamamento institucional para que as unidades acadêmicas apresentem projetos de nas
linhas do programa, objetivando ações que contribuam com o enfrentamento à pandemia provocada pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Os projetos selecionados poderão receber recursos financeiros para efetivação de bolsas de extensão,
como estratégia de atuação e desenvolvimento das ações, visto a particularidade do programa, seu
período de execução e os recursos disponibilizados pelo Ministério da Educação específicos para uso na
temática da pandemia.
Espera-se contemplar o mínimo de 01 (um) projeto por objetivo específico ou linha temática de extensão
apresentado no escopo do programa institucional em curso. Os projetos devem ser definidos com cargas
horarias máximas de 320 horas e duração até 01/12/2020, com a entrega dos relatórios de cada projeto.
A compilação e avaliação final das ações será realizada até 31 de dezembro de 2020.
Cronograma de execução
Atividade
(horas)
Período
Acompanhamento e apoio as ações
Relatórios parciais
Relatório Final

Abril/2020

MaioJunho/2020

10h
8h

20h
8h

Julhoagosto
/2020
20h
8h

Setembrooutubro
/2020
15h
8h

nove
mbrodeze
15h
mbro/
8h
2020
20h

Resultados e impactos esperados
1. Comunicação, atividades de publicidade e propaganda na temática da pandemia desenvolvida e
implantada de forma sistêmica, institucionalizada e eficiente na mobilização da sociedade civil e a
academia quanto aos riscos da doença, prevenção e formas de amenizar o efeito da pandemia em
nossas vidas;
2. Apoio e chancela da Universidade Federal de Roraima no desenvolvimento e adaptações de novas
tecnologias, técnicas e produtos utilizados no combate ao novo coronavírus;
3. O aperfeiçoamento de profissional e futuros profissionais de área da saúde em condutas e técnicas
no combate ao coronavírus e o tratamento da COVID-19;
4. Apoio e aprimoramento de metodologias de intervenção e investigação do perfil epidemiológico do
novo coronavírus;
5. Promoção de forma sistêmica, integradora com o ensino e pesquisa, a saúde das pessoas e
comunidades, bem como a humanização dos serviços de saúde no enfrentamento a pandemia.

Programação
O programa será desenvolvido através das programações dos projetos selecionados e apoiados em
editais abertos na PRAE, com acompanhamento semanal das atividades propostas, relatórios
apresentando os resultados das ações.

Clientela a ser atendida
Profissionais da saúde e sociedade em geral, considerando o interesse global ao tema proposto no

programa e as características emergenciais.
Caracterização da ação
As ações da UFRR de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) serão
caracterizadas neste programa de extensão, concentrando e uniformizando os esforços institucionais
através de suas unidades e centros didáticos em linhas de comunicação estratégica, desenvolvimento
tecnológico, educação profissional, endemias e epidemias e saúde humana.

Resumo da ação
O programa “UFRR no apoio ao enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2)” objetiva compilar as ações institucionais neste momento difícil que a sociedade mundial,
brasileira e em especial a roraimense vivencia. Os esforços da UFRR, através de suas unidades e
centros didáticos, serão agrupadas em 5 (cinco) linhas de extensão: comunicação estratégica,
desenvolvimento tecnológico, educação profissional, endemias e epidemias e saúde humana. Os
resultados apareceram com a comunicação desenvolvida e implantada de forma sistêmica na
mobilização da sociedade civil e a academia quanto aos riscos da doença, prevenção e formas de
amenizar o efeito da pandemia, na chancela da Universidade Federal de Roraima ao desenvolvimento
e adaptações de novas tecnologias, técnicas e produtos utilizados no combate ao novo coronavírus,
aperfeiçoamento de profissional e futuros profissionais de área da saúde em condutas e técnicas no

combate ao coronavírus e o tratamento da COVID-19, no aprimoramento de metodologias de
intervenção e investigação do perfil epidemiológico do novo coronavírus, e na promoção a saúde das
pessoas e humanização dos serviços de saúde no enfrentamento a pandemia, de forma sistêmica e
integradora com o ensino e pesquisa.

Despesas (exemplificação)
1. Equipe de trabalho
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
1.1. Coordenação
1.2. Organização
1.3. Colaboradores
2. Estrutura física
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
2.1. Laboratório de informática
2.2. (...)

DETALHE: Número de
servidores da UFRR** e
carga horária da atividade
01; 80horas
03; 40horas
03; 30horas

VALOR
UNITÁRIO
(Reais):*
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
Subtotal

DETALHE:
Número de laboratórios

VALOR
UNITÁRIO
(Reais)
Subtotal

3. Material de consumo
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
3.1. Pastas
3.2. (...)

DETALHE:

VALOR
UNITÁRIO
(Reais)

Quantidade de itens

Subtotal
4. Material permanente
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
4.1. (...)

DETALHE:

VALOR
UNITÁRIO
(Reais)

Quantidade de itens

Subtotal
5. Serviços de divulgação
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
5.1. (...)
6. Outras despesas (especificar)
DESCRIÇÃO DOS
ELEMENTOS DA DESPESA:
6.1. (...)

DETALHE:
Quantidade de itens para cada
unidade

VALOR
UNITÁRIO
(Reais)
Subtotal

VALOR TOTAL
(Reais):*

NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
-*VALOR TOTAL
(Reais):

-*VALOR TOTAL
(Reais):

-*VALOR TOTAL
(Reais):

-*VALOR TOTAL
(Reais):
-*-

DETALHE:
Quantidade de itens para cada
unidade
Subtotal
TOTAL

Receitas (exemplificação)
ORIGEM DOS RECURSOS
1. Inscrições**

DETALHE
Quantidade de
participantes (taxas
arrecadadas)

VALOR UNITÁRIO
(Reais)*

VALOR TOTAL
(Reais)*

Subtotal
2. Instituições patrocinadoras
2.1. Instituição (...)

DETALHE

2.2. (...)

(...)

VALOR TOTAL
(Reais)*
Subtotal

3. Contrapartida da UFRR
3.1. Equipe de trabalho
3.2. Estrutura física
3.3. Material de consumo
(...)

cf. item 1 do Quadro Despesas
cf. item 2 do Quadro Despesas
cf. item 3 do Quadro Despesas
(...)
TOTAL

Parecer do responsável pela unidade proponente da ação
Unidade:
Aprovado em reunião em (23/04/2020)
___________________________________
Assinatura do Responsável

