
Ata da 2ª Reunião do Núcleo Executivo de Vigilância em Saúde (NEVS) 1 

ON-LINE (plataforma institucional meet). 2 

  Data: 03/03/2021. 3 

Horário: 10h. 4 

Plataforma: Google Meet 5 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, as dez horas, 6 

Professora Sílvia, coordenadora do NEVS deu abertura aos trabalhos. Inicialmente, 7 

alguns membros manifestaram alguns informes, destacando-se a busca por uma parceria 8 

com a UNB, intermediada pelo Prof. Gustavo, com vistas a criar um sistema de 9 

vigilância em saúde semelhante na UFSCar; na oportunidade, já decidimos que na 10 

reunião do dia 10/03, o NEVS indicaria dois membros para participar do treinamento 11 

junto à UNB, e articularia com a SIN, a necessidade de dois técnicos em informática 12 

para compor a equipe. Em relação à pauta, inicialmente, foi planejado a discussão do 13 

formulário para tramitação dos planos de contingência; porém, durante a semana, o 14 

CGP solicitou ao NEVS uma análise emergencial das atividades essenciais no contexto 15 

de ausência de controle da pandemia da Covid-19. O NEVS discutiu e aprovou o 16 

documento referente à definição das atividades essenciais, analisando o documento; 17 

porém, não foi possível avançar na pauta, uma vez que o teto da reunião já tinha 18 

extrapolado em mais de meia hora.   19 

Pauta da reunião do dia 10/03/2021: 20 

1. Formulário para tramitação de planos de contingência 21 

2. Discussão com a Sin sobre a criação do formulário e parceria com a 22 

UNB. 23 

3. Definição dos membros que irão participar do treinamento junto à UNB. 24 

As 12h:50, eu, Sílvia Carla da Silva André Uehara, lavrei a presente ata que será 25 
assinada pelos participantes da reunião, conforme segue: 26 
 27 

1- Profa. Dra. Sílvia Carla da Silva André Uehara___________________________ 28 

2- Carla Roberta Sola de Paula Vieira_____________________________________ 29 

3- Analice Garcia ____________________________________________________ 30 

4- Prof. Dr. Bernardino Geraldo Alves Souto _______________________________ 31 

5- Prof. Dr. Gustavo Nunes de Oliveira ___________________________________ 32 

6- Prof. Dr. Wagner dos Santos Figueiredo ________________________________ 33 

7- Profa. Dra. Rosely Moralez de Figueiredo _______________________________ 34 



8- Bárbara Martins Lima ______________________________________________ 35 

9- Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues____________________________ 36 


