
8ª  Reunião  do  Comitê  de  Acompanhamento  Interinstitucional  para  o  retorno  às 
atividades de ensino presenciais no município de Juiz de Fora

Presentes: Secretaria de Saúde (Ana Pimentel, Jonathan Ferreira Thomaz, Louise Cândido 
Souza,  Lívia  Passarella  Almeida,  Anderson  Luis  de  Almeida,  Manuelle  Maria  Marques 
Matias,  Denicy  de  Nazaré  Pereira  Chagas),  Secretaria  de  Educação  (Graciele  Fernandes 
Mattos, Luciana Castro Machado).
 
Aos vinte de setembro de dois mil e vinte e um, às 17 horas, na Secretaria de Saúde de Juiz 
de  Fora,  reuniu-se  o  Comitê  de  Acompanhamento  Interinstitucional  para  o  retorno  às 
atividades de ensino presenciais  no município de Juiz  de Fora.  No início do encontro,  a 
Secretaria de Saúde informou que foi disponibilizada para a Secretaria de Educação uma lista 
com todas as Unidades Básicas de Saúde, seus endereços e sua área de abrangência assim 
como os nomes e contatos dos supervisores das Unidades. Em seguida foi apresentada pela 
Secretaria de Saúde ao Comitê a minuta de Nota Técnica referente ao “Plano de Retomada 
das  Atividades  de  Ensino  Presenciais”,  tendo  sido  apreciada  e  aprovada  por  todos  os 
membros. Em relação à Plataforma digital de Monitoramento da Prefeitura de Juiz de Fora, 
os presentes sugeriram a inclusão da Ficha de Encaminhamento para a Unidade de Saúde de 
referência no campo próprio de notificação das Instituições de Ensino e ainda a inclusão de 
um campo referente ao meio de transporte do aluno. Deu-se ainda o informe sobre a minuta 
de Portaria que instituirá a notificação obrigatória de casos suspeitos e confirmados de Covid-
19 pelas Instituições de Ensino do município, a ser publicada em breve. Por fim acordou-se 
entre as Secretarias de Saúde e Educação sobre a criação de um grupo de whatsapp com os 
pontos focais das Secretarias e ainda da realização de uma live com os diretores e pontos 
focais das Instituições de Ensino para orientações referentes ao Monitoramento da Covid-19 a 
ser realizada no dia 24/09 a partir das 9h30. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
reunião. 


