MANUAL PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO PARA TRAMITAÇÃO DE PLANOS DE
CONTINGÊNCIA CONTRA A COVID-19

Apresentação

O objetivo deste manual, elaborado pela equipe do Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde (NEVS), é
assegurar o correto preenchimento do formulário para tramitação de planos de contingência contra a
Covid-19.
O formulário para tramitação de planos de contingência contra a Covid-19, é um instrumento pelo qual
docente ou Técnico Administrativo (TA) poderá apresentar a sua proposta ao NEVS. Trata-se de um
formulário disponível em www.vencendoacovid19.ufscar.br, de preenchimento obrigatório pelo
proponente e utilizado como ferramenta para o envio das informações e documentos técnicos, que
constituem os requisitos mínimos, para análise de elegibilidade das propostas consideradas essenciais
pela Resolução CONSUNI nº 39, de 10 de março de 2021.
Cabe ressaltar a importância da comunicação, principalmente o completo e exato preenchimento do
formulário, tendo em vista as informações nele contidas, não apenas do ponto de vista técnico e
epidemiológico, mas também social.

Fale conosco
E-mail: nevs@ufscar.br

1

Preenchimento do formulário
Antes de iniciar o preenchimento do formulário, certifique-se que está com todas as informações em
mãos.
O formulário deverá ser submetido na Central de Serviços da UFSCar disponível no endereço:
https://servicos.ufscar.br
O acesso é realizado por meio do número UFSCar e senha (a mesma utilizada nos demais sistemas
institucionais, tais como SEI, SIGA, ProExWeb, e ProPGWeb).

Após autenticação no sistema, a opção de submissão estará disponível somente para docentes e
técnico-administrativos conforme imagem abaixo.
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Após clicar no serviço “Plano de contingência contra a Covid-19”, será apresentado o formulário de
submissão conforme imagem abaixo.

Documentação
Os documentos a serem postados pelo proponente são:
1- Formulário para tramitação de planos de contingência contra a Covid-19
O formulário para tramitação de planos de contingência contra a COVID-19 terá os seguintes campos
para preenchimento:
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2- Em caso de estágio, Termo de Compromisso de Estágio devidamente preenchido, incluindo o Plano
de Atividades, conforme Lei nº 11.788/2008 (Baixe, preencha e anexe no campo correspondente)
3- Em caso de estágio, Termo de compromisso do estudante com as normas estabelecidas pelos planos
de contingência do estágio e da concedente, bem como com as normativas da UFSCar (Baixe, preencha
e anexe no campo correspondente)
4- Termo de compromisso da concedente em caso de estágio ou do colaborador em caso de outra
atividade realizada fora do campus da UFSCar (Baixe, preencha e anexe no campo correspondente)
5- Plano de contingências contra a Covid-19 do parceiro concedente ou colaborador institucional
segundo item 2.2 da Resolução 39 do CONSUNI de 10/03/2021.
De acordo com a Resolução ConsUni nº 39, de 10 de março de 2021, o plano de contingências das
concedentes deve apresentar as estratégias detalhadas de:
1. distanciamento social
2. treinamento ou instrução das pessoas
3. higiene pessoal
4. proteção individual e coletiva
5. higiene ambiental
6. fluxo, permanência e circulação de pessoas
7. fiscalização da aplicação do plano de contingências, e
8. monitoramento e vigilância epidemiológica da Covid-19 no âmbito da atividade e seu
ambiente.
Além disso, os insumos, infraestrutura e outros recursos necessários ao cumprimento do plano de
contingências deverão constar no mesmo e terão que ser efetivamente garantidos em sua totalidade
necessária.
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Links de referências para o preenchimento deste formulário
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/arquivos/arquivos-protocolos/7125json-file-1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/protocolos/protocolos
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://www.covid19.ufscar.br/arquivos/portaria-gr-4469-plano-contingencia-covid-19.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/Check%20list%20prontid%C3%A3o%20ensino%20presencial_SBFC_2021_01_13.
pdf?fbclid=IwAR1t9CT-8_yATU_gspKVn_DJRCnOnWD-11_hPaduorhKd7XISywSpsJUn30
https://www.ufrb.edu.br/portal/images/documentos/2020/Protocolo_Preven%C3%A7%C3%A3o_COVID-19.pdf
https://img.fae.edu/galeria/getImage/362/1849811455807419.pdf
https://saci.ufscar.br/data/pauta/69358_4862_estagiosobrigatorios.pdf
https://saci.ufscar.br/data/pauta/69463_sei_fufscar_0334907_portaria_4874.pdf
https://www.soc.ufscar.br/consuni/2021/arquivos/consuni-extra-10-03-2021/deliberacoes-10032021.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085

Conceitos e definições
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Coronavírus: família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado,
gatos e morcegos.
Covid-19: doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico
variando de infecções assintomáticas a quadros graves
SARS-CoV-2: novo coronavírus, que causa a Covid-19
Desrepressão: ato ou efeito de desreprimir. A qual significa fazer cessar a repressão existente contra.
Vigilância em saúde: caracterizada como um conjunto articulado de ações destinadas a controlar
determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios sob a ótica
da integralidade do cuidado, o que inclui tanto a abordagem individual quanto a coletiva dos problemas
de saúde.
Proteção social: realiza serviços, programas e projetos de prevenção de risco e assistência para pessoas
em situação de risco ou vulnerabilidade social.
Doenças cardíacas crônicas: se caracterizam por um conjunto de disfunções que atingem o coração e os
vasos sanguíneos. Incluem: hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, angina, arritmia cardíaca,
cardiopatia congênita, aneurisma da aorta abdominal, miocardite.
Caso suspeito: o indivíduo que apresenta alguns sinais e sintomas sugestivos de um grupo de agravos que
compartilha a mesma sintomatologia.
Caso confirmado: indivíduo de quem foi isolado e identificado o agente etiológico, ou de quem foram
obtidas outras evidências epidemiológicas e/ou laboratoriais da presença de um agente etiológico.
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