
Reunião Extraordinária do Comitê de Acompanhamento Interinstitucional para o Retorno às
Atividades de Ensino Presenciais

Presentes:  Carlos  César  de Azevedo,  Pedro Brasil  Silva,  Margareth  de Bessa  Portes,  Francisca
Lucia Wernech, Lívia Passarella Almeida, Denisy N. P. Chagas, Louise Cândido Souza, Jonathan
Ferreira  Tomaz,  Anderson  Luís  de  Almeida,  Bianca  Recker  Lauro,  Luciana  Castro  Oliveira
Machado, Graciele Fernandes Ferreira Mattos, Flávio Henrique de Almeida Júnior, Marcus Motta
M. Carvalho, Paola do Rosário de Campos e Manuelle Maria Marques Matias.

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, às 14h30, na Secretaria de Saúde de
Juiz  de  Fora,  todos  os  presentes  participaram  de  uma   reunião  extraordinária  do  Comitê  de
Acompanhamento Interinstitucional para o Retorno às Atividades de Ensino Presenciais. O encontro
contou com as presenças das Secretarias de Saúde, Ana Pimentel, de Educação, Nádias Ribas, do
Procurador Geral do Município, Marcus Motta Monteiro de Carvalho e demais representantes das
pastas.    A convocação da reunião  teve  como principal  pauta  a  apresentação da  plataforma de
monitoramento de casos de Covid-19 em estudantes e profissionais da educação. A organização
para o uso da plataforma foi apresentada pela Secretaria de Saúde – SS. A implementação exige a
participação da  Secretaria  de Educação – SE, junto às  escolas.  A equipe da saúde ressaltou a
importância de um representante de cada escola, por turno, para atuar na alimentação dos dados da
plataforma e realizarem os encaminhamentos necessários dos casos suspeitos ou confirmados de
COVID-19 para a saúde.  Definiu-se ainda a importância de uma equipe de profissionais que atuam
na SE para atuar junto as escolas e SS. Acordou-se que a SS enviará uma lista com os locais de
atendimento e a SE direcionará o fluxo dos encaminhamentos junto as escolas.  Na sequência, foi
combinada a realização de uma ação formativa em forma de live, no dia 24 de setembro, às 9h30,
realizada  pelo  canal  “Anunciar”  da  SE,  conduzida  pela  SS  para  apresentar  a  plataforma  de
monitoramento e realizar esclarecimentos sobre essa temática com toda a rede municipal de ensino.
Por fim, a SE solicitou que a SS  elabore um material escrito para ser distribuído para as escolas, a
fim de ampliar os meios de esclarecimentos, informações e orientações sobre o Monitoramento.
Finalizou-se agradecendo a participação de todos. 


