
Museu de Anatomia 
UFCSPA reabre para

lvisitação virtua

Início das atividades de 
pesquisas prioritárias

Início das capacitações
docente sobre o
EaD-Emergencial

Início das atividades de
pesquisa orientadas à
Covid-19

Início das capacitações
institucionais em
Biossegurança

Início do Semestre
Letivo 2020/1
em formato
EaD-Emergencial e
retorno dos estágios 
curriculares de forma
gradual  

Início da fabricação e
distribuição de EPIs: 
modelo  e Face Shield
máscaras de óxido
de zinco

Início da fabricação e 
distribuição de 
álcool gel

Análise de amostras
para testagem RT-PCR 

do novo coronavírus 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Planejamento operacional
para a manutenção das
atividades-meio e 
atividades-fim da UFCSPA

Constituição do
COE-UFCSPA:
Comitê Assessor de
Informações Estratégicas e
Respostas Rápidas à
Emergência em Vigilância e
Saúde Referentes à
Covid-19 

Seminário institucional
sobre à Covid-19

Suspensão das atividades
presenciais

Início das ações de
voluntariado:
Juntos podemos
mais UFCSPA

Suspensão do calendário
acadêmico

Criação da Central 
Institucional para
Informações sobre à
Covid-19

Início dos
atendimentos
psicológicos para
servidores UFCSPA e
funcionários Santa Casa

Início dos atendimentos
para apoio
psicopedagógico
aos estudantes UFCSPA

Elaboração da
newsletter: UFCSPA
no combate e
prevenção à Covid-19

Impressão de lâminas
para vídeo laringoscopia
e peças para respiradores

Seminário sobre
 para Covid-19vacinas

Encontros online
entre a Reitoria,
estudantes e
professores para
avaliar as atividades
acadêmicas durante
a pandemia

Criação de espaço para
 perguntas e respostas

sobre a Covid-19

Lançamento de questionário
para eavaliar trabalho 
estudo durante a pandemia

CONSUN e CONSEPE
discutem plano para
retorno gradual das
atividades presenciais
em locais de prática
externos à UFCSPA

Publicado as Diretrizes, 
Orientações e
Protocolos para o
retorno de atividades
presenciais em locais
de prática externos
à UFCSPA Avaliação institucional

sobre o ano  e2020
prospecções para as
atividades-meio e fim
para 2021

UFCSPA inicia sua
participação na
Pesquisa EPICOVID-19
coordenada pela UFPel

Início do Semestre
Letivo 2020/2 

#UFCSPAcontracoronavírus
Linha do tempo

2020

Finalização do
ciclo 2020 de
capacitações
institucionais em
Biossegurança


	1: Linha do tempo 2020

