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Às/aos servidores da Prograd 
 
 

OFÍCIO CIRCULAR No 1/2022/GABINETE/PROGRAD/UFES  

 

Prezada equipe,  

 

considerando as manifestações e a solicitação de encaminhamento à Reitoria 

das questões escritas em mensagens WhatsApp, informo que estive em reunião com o 

professor Paulo, no horário de 11 horas, do dia 20 de janeiro, no Gabinete da Reitora, 

levando todas as preocupações relatadas.  

Assim como cada uma e um de nós, o professor Paulo está muito preocupado 

com a situação atual de infecção pela nova variante ômicron. Por isso mesmo, 

conforme divulgado amplamente, já havia solicitado ao Comitê Operativo Emergencial 

(COE) o monitoramento semanal dos indicadores epidemiológicos, assim como a 

suspensão do avanço progressivo do retorno presencial dos técnicos administrativos.  

Na próxima segunda-feira, teremos novo Boletim do COE que servirá de 

fundamento para tomadas de outras decisões que se fizerem necessárias, quanto ao 

andamento das atividades administrativas na Ufes. Informo, também, que, quando 

conversava com o professor Paulo, o Sintufes solicitou à Progep, informalmente, a 

suspensão das atividades administrativas.  

No dia 19 de janeiro de 2022, às 9h, também foi realizada, na Prograd, reunião 

com todas as chefias (diretorias e coordenações) para tratar do assunto. Conforme 

decidido nessa reunião, encaminhamos, em anexo, recomendações sobre os cuidados 
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e atitudes que devemos ter no atual momento e, também, fluxo administrativo dos 

procedimentos a serem adotados em caso de contato e infecção. 

Aproveitamos para reiterar que, até a presente data, as ações da Administração 

Central e da gestão da Prograd sempre foram no sentido de preservação da vida da 

comunidade universitária. Com certeza, não será diferente no atual cenário. 

Atenciosamente, 

 

CLÁUDIA MARIA MENDES GONTIJO 

Pró-Reitora de Graduação 
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