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OFÍCIO nº 105/2020 - GAB/RTR/UFMS
 

Campo Grande, 20 de março de 2020.
Ao Senhor,
Reinaldo Azambuja,
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
Nesta.
 
Assunto: Contribuições da UFMS para ações de combate ao coronavírus (COVID-19).
 

Senhor Governador:
 
CONSIDERANDO a missão da UFMS, a maior Universidade e Centro de

Excelência em Pesquisa e Inovação do Estado de Mato Grosso do Sul, em diferentes áreas do
conhecimento, patrimônio e ator institucional junto aos Governos municipais, Estadual, Federal
e aos demais poderes, além do Ministério da Educação, EBSERH/MEC, Exército, Aeronáutica
e Marinha;

CONSIDERANDO que a UFMS possui um dos maiores hospitais públicos do
estado, Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) vinculado à rede
EBSERH/MEC;

CONSIDERANDO as orientações e deliberações do Comitê Operativo de
Emergência da UFMS (COE/UFMS), instituído pela Portaria UFMS nº 387, de 12 de março de
2020, com o objetivo de gerenciar questões inerentes a assuntos sensíveis na área da saúde, de
repercussão nacional, para deliberações da Reitoria, com divulgação no portal
ufms.br/coronavirus;

CONSIDERANDO que a UFMS mantém todas suas atividades acadêmicas e
administrativas, por meio da substituição das aulas presenciais por meios e ferramentas de
tecnologias de informação e comunicação, além da adoção do teletrabalho para todos os
servidores, possibilitadas pela estrutura instalada e pelo uso de processos digitais no Sistema
Eletrônico de Informação (SEI), em meio ao cenário de emergência em saúde internacional,
pois entendemos que a Universidade como Centro da Ciência, Tecnologia e Inovação deve
estar aberta e ativa  para investigar e propor soluções inovadoras para sobrevivência e
competitividade do nosso Brasil;

CONSIDERANDO o crescente número de casos suspeitos e confirmados, em
progressão geométrica da COVID-19 no mundo, no Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO a capacidade limitada de leitos disponíveis no caso de um
aumento no número de infectados graves em Mato Grosso do Sul;

CONSIDERANDO o risco de colapso nas unidades hospitalares em Mato
Grosso do Sul;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação no número de profissionais das
áreas da saúde, aliada a oferta de melhores condições de sanidade física e mental e a adoção de
medidas que reduzam os riscos de infecção dos próprios profissionais e disseminação do vírus;

CONSIDERANDO a adoção de medidas objetivas que permitam a antecipação
de ações, a preparação prévia e a devida organização de estruturas, capazes de acolher todos os
cidadãos e cidadãs que requeiram tratamento;
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CONSIDERANDO que a UFMS lançou o Edital nº 22/2020 para seleção de
ideias e projetos de pesquisa, extensão e inovação para o enfrentamento do COVID-19 para
servidores e estudantes da Universidade; e

CONSIDERANDO as decisões da UFMS, adotadas com relativa antecedência,
que permitiram o isolamento social o que permite disponibilização temporária de espaços com
infraestrutura física com potencial de se transformar em importante espaço de apoio para este
momento.

Cumprimentando-o cordialmente, comunicamos que a Administração da UFMS
apresenta às autoridades do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Governo do
Estado de Mato Grosso do Sul e ao prefeito municipal de Campo Grande a total
disponibilidade da nossa Instituição, no sentido de criar em seus espaços – atendidas as
recomendações e os procedimentos das autoridades sanitárias – Centros de Apoio ao Combate
e Tratamento do coronavírus (COVID-19).

Informamos que a UFMS, preliminarmente, dispõe abaixo a infraestrutura, os
laboratórios e os equipamentos na Cidade Universitária em Campo Grande/MS: 

1. Morenão, maior estádio universitário da América Latina, para montagem
de tendas de unidades de apoio à triagem, ao acolhimento, ao acompanhamento e, se
necessário, ao tratamento de pacientes do Estado de Mato Grosso do Sul; alojamentos ou
residências provisórias para profissionais de saúde; ou outras demandas necessárias;

2. Alojamento para 30 homens e 30 mulheres na Cidade Universitária em
Campo Grande, em especial, neste momento já liberamos para toda equipe da saúde do
HUMAP/EBSERH;

3. Hospital Veterinário como local para adaptação para internações e de
atenção à saúde;

4. Laboratórios de tecnologia da área de farmácia para a produção de álcool
gel e/ou glicerinado;

5. Laboratórios compatíveis com nível de segurança (NB2) na Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Alimentos e Nutrição (FACFAN), para testagem de casos da COVID-19; e

6. Cozinha-escola na Cidade Universitária em Campo Grande para preparo
e/ou fornecimento de refeições para profissionais de saúde.

Assim, colocamos à disposição do Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Prefeitura Municipal de Campo Grande, para
ações coordenadas nas três esferas de governo, a infraestrutura da UFMS para que tenhamos
planejamento nas ações para cuidar da saúde do povo sul-mato-grossense.

Destacamos que, caso seja de interesse das autoridades, sugerimos esforços
conjuntos com parceiros, públicos e privados, governos na esfera municipal, estadual e federal,
rede EBSERH/UFMS, Comando Militar do Oeste (CMO), ALA-5 (Aeronáutica) e Marinha,
junto com as Federações do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems, Famasul, Fecomercio
e Faems), além do Sebrae, Senai e Senar no sentido de planejamento da logística,  fomento e
execução das ações necessárias.

Atenciosamente,
 

Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor(a), em 21/03/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1866896 e o código CRC 9858B5B1.
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