
Ata da 1ª Reunião do Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde (NEVS)  1 

ON-LINE (plataforma institucional meet). 2 

           Data: 25/02/2021. 3 

Horário: 14h15min. 4 

Plataforma: Google Meet 5 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, as 6 

quatorze horas e quinze, Professora Maria de Jesus, presidente do Comitê Gestor da 7 

Pandemia (CGP) deu abertura aos trabalhos do NEVS, esclarecendo o caráter técnico e 8 

científico do Núcleo e sua autonomia para desenvolver suas funções; em seguida os 9 

membros presentes se apresentaram. O Professor Bernardino, coordenador técnico do 10 

CGP contextualizou a movimentação da UFSCar no contexto da pandemia de Covid-19, 11 

desde o início até a criação do CGP e do plano Vencendo a Covid-19. O mesmo informou 12 

que o CGP é de caráter executivo e com vínculo administrativo direto com a reitoria, 13 

Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar (IEAE) e Núcleo de Executivo 14 

de Vigilância em Saúde (NEVS); também explicou o conjunto de atribuições do Comitê. 15 

Foi esclarecido o caráter de gestão técnica do trabalho do NEVS, organograma, 16 

atribuições de ação em campo, vigilância em saúde, analise epidemiológica e construção 17 

de planos de contingência. 18 

Os membros do NEVS falaram sobre as prioridades do Núcleo nesse momento da 19 

pandemia, destacando a necessidade da definição das atividades essenciais, bem como a 20 

finalização do formulário para tramitação de planos de contingência das unidades e 21 

análise. Foram apresentadas as Portarias 4862/2021 e 4874/2021 do CGP e definido a 22 

coordenação e secretaria do NEVS, sendo coordenado pela Professora Sílvia Carla da 23 

Silva André Uehara do Departamento de Enfermagem e a secretaria sob a 24 

responsabilidade da Enfermeira Carla Vieira, as reuniões serão realizadas semanalmente, 25 

as quartas-feiras as 10:00hs, por meio da plataforma google meet. Também, foi decidido 26 

a criação de um grupo de whattsapp do NEVS e link para reuniões. 27 

Pauta da reunião do dia 03/03/2021: 28 

1. Análise das Atividades essenciais no contexto de ausência de controle da 29 

pandemia da Covid-19. 30 

2. Formulário para tramitação de planos de contingência 31 

3. Manual para preenchimento do plano de contingências a ser postado. 32 

Pautas futuras: 33 
1. Convite aos municípios e DRS para participarem do NEVS; 34 



2. Levantamento epidemiológico da Covid-19 na Comunidade Universitária; 35 
3. Montagem de uma biblioteca no sistema NEVS/Vencendo a Covid que está sendo 36 

criado na SIn; 37 
4. Manual para elaboração de planos de contingência (que será trabalhado em 38 

paralelo ao formulário para postagem de planos de contingência); 39 
5. Montar sala de situação/canais de informação e orientação à comunidade (parceria 40 

com InformaSUS); 41 
6. Cuidados com as pessoas que circulam pelos campi. 42 

As 17h:10, eu, Carla Roberta Sola de Paula Vieira, lavrei a presente ata que será assinada 43 
pelos participantes da reunião, conforme segue: 44 
 45 

1- Analice Garcia _____________________________________________________ 46 

2- Carla Roberta Sola de Paula Vieira _____________________________________ 47 

3- Prof. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto _______________________________ 48 

4- Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira ____________________________________ 49 

5- Prof. Dr. Wagner dos Santos Figueiredo _________________________________ 50 

6- Profa. Dra. Carla Betina Andreucci Polido________________________________ 51 

7- Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis________________________________ 52 

8- Profa. Dra. Sílvia Carla da Silva André Uehara____________________________ 53 

9- Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues_____________________________ 54 


