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PROJETO UFOPA CONTRA O CORONA VÍRUS 

 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará, seguindo as orientações de combate à 

disseminação do novo Corona vírus apresentadas pelo Ministério da Saúde, bem como o 

conjunto de medidas preventivas sugeridas pela Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria 

Municipal de Saúde, e em face à decretação de pandemia da doença pela Organização 

Mundial da Saúde, anuncia à comunidade universitária e toda a população do Oeste do Pará 

um conjunto de medidas visando o esclarecimento e à prevenção da disseminação do 

Corona vírus. O propósito é auxiliar os ecossistemas de atuação e organizar as informações 

de suas iniciativas de forma sistemática e dinâmica, e realizar esta chamada de 

solidariedade para conectar a comunidade e apresentar as demandas de cada projeto neste 

momento excepcional. 

Assim, a Universidade realiza este chamamento junto à comunidade acadêmica da 

UFOPA para que todos que possam e tenham interesse e disponibilidade em contribuir com 

ações junto à comunidade possam participar no enfrentamento da pandemia causada pelo 

coronavírus na região Oeste do Pará.  

A ações são voluntárias e possuem um caráter espontâneo da comunidade 

acadêmica, e não inclui o registro de carga horária das ações. Este chamamento visa ajudar 

na divulgação das atividades junto à comunidade dos diferentes membros da universidade. 

 

OBJETIVO 

Contribuir com ações visando o enfrentamento da pandemia causada pelo Corona 

vírus na região Oeste do Pará. 

 

ENDEREÇO DE ACESSO 

 

As informações das estratégias de ação estarão sendo divulgadas na Página da 

PROCCE e com link da página da UFOPA que divulga as medidas de prevenção e combate 

à COVID-19 que estão sendo tomadas pela Universidade. Nos Links abaixo:  

www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus/ , www.ufopa.edu.br/procce .  

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO E ATENDIMENTOS PARA DÚVIDAS PARA 

A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES 

extensão@ufopa.edu.br  ou  direx.ufopa@gmail.com  
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ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

O projeto será desenvolvido em todos os municípios em que a Ufopa possui campus 

universitário, a saber: Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e 

Oriximiná, sendo coordenada pela Pró-reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) 

em parceria com as unidades acadêmicas e Administrativas, bem como institutos e campi, 

em um trabalho conjunto para reduzir os impactos à saúde e bem estar da população durante 

e após o período de pandemia. 

 Toda a orientação à população será realizada de forma remota, via correio eletrônico, 

Skype ou WhatsApp, sem contato físico para evitar a transmissão do vírus. As ações serão 

divididas entre voluntários (docentes, técnicos e discentes) que poderão indicar via e-mail 

(extensão@ufopa.edu.br) ou diretamente via o contato do proponente da ação, em qual ação 

gostariam de contribuir. Mais ações podem ser incluídas ao longo deste chamamento. 

 

 

Abaixo listamos algumas das ações que já estão sendo realizadas pela UFOPA:  

 

• Produção de álcool em gel: a Farmácia Escola e laboratórios de pesquisa da 

universidade atuará na produção de álcool em gel 70% e álcool glicerinado 80% para 

serem utilizados pela população como antissépticos. 

 

• Produção de EPI’s: serão produzidas máscaras de proteção para os profissionais da 

área de saúde utilizando as impressoras 3D existentes nos laboratórios da Ufopa. 

 

• Fornecimento de Marmitas: Por meio de edital específico é disponibilizado 

(gratuitamente) almoço para os alunos da UFOPA em situação de vulnerabilidade social. 

A refeição é entregue na forma de marmita de maneira que o aluno possa se alimentar 

em sua residência, evitando aglomerações no interior do Restaurante Universitário. 

(Reportagem Completa em:  

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/informes/restaurante-universitario-da-ufopa-

inicia-atendimento-a-estudantes-e-profissionais-da-saude/ ). 

 

• Portal Covid Santarém. O portal reúne informações sobre o funcionamento da cidade no 

período de enfrentamento à pandemia. (Reportagem Completa em: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/professores-da-ufopa-parceiros-e-

voluntarios-desenvolvem-portal-covid-santarem/ ). 

 

• Assistência Psicossocial: Psicólogos da universidade estarão a postos para prestar 

assistência psicológica de maneira virtual para prevenir a ocorrência de doenças 

psíquicas nesse período de pandemia. (Reportagem Completa em: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-oferece-servico-psicologico-

online-para-enfrentamento-a-crise-da-pandemia/ ). 
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• Professores da UFOPA, parceiros e voluntários desenvolvem Portal Covid 

Santarém. O portal reúne informações sobre o funcionamento da cidade no período de 

enfrentamento à pandemia. (Reportagem Completa em: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/professores-da-ufopa-parceiros-e-

voluntarios-desenvolvem-portal-covid-santarem/ ).  

 

• Painel com números relacionados à Covid-19. O Laboratório de Aplicações 

Matemáticas (Lapmat) da Ufopa desenvolveu um painel com números relacionados à 

Covid-19. A ferramenta reúne dados e gráficos que mostram o avanço do vírus no estado 

do Pará, incluindo números de casos confirmados e óbitos por município. (Reportagem 

Completa em: http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-publica-painel-de-

numeros-relacionados-ao-covid-19/ ). 

 

• Atividades Culturais: Ao longo de todo o período de pandemia serão organizadas 

diversas atividades culturais para contribuir com o entretenimento e reduzir os impactos 

psicológicos resultantes do entretenimento social. Serão realizados Cine Debates virtuais, 

shows com artistas locais e apresentações diversas. Todas as atividades ocorrerão via 

canal do YouTube do Estúdio Encontro das Águas, coordenado pela Procce. Mais 

informações em : http://ufopa.edu.br/procce/  

 

• Campanha de Prevenção ao Contágio pelo Coronavírus: Por meio das redes sociais 

serão realizadas campanhas de conscientização sobre orientações de saúde, 

comportamento social frente a pandemia, boas práticas de limpeza, combate a fakenews, 

etc. 

 

• Orientações para Gestão de Resíduos: Alunos do curso de bacharelado em Ciências e 

Tecnologia das Águas (turma 2018 ICTA) produziram materiais informativos sobre a 

gestão de resíduos sólidos, tendo como base as recomendações da Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), para o enfrentamento ao Coronavírus. O 

público alvo abrange vizinhos dos alunos que participaram do projeto, diretores de 

hospitais e gestores públicos municipais, que podem contribuir de forma mais incisiva 

para praticar e comunicar como deve ser feita a gestão de resíduos, especialmente pelo 

público em situação de risco à Covid-19. (Reportagem completa em: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/alunos-do-icta-orientam-sobre-o-

manejo-de-residuos-solidos-na-prevencao-ao-coronavirus/ ). 

 

COMO ENVIAR AS INFORMAÇÕES:  

Para facilitar a divulgação junto à comunidade externa sugere-se o uso das respostas como 

segue o modelo abaixo extraído de uma das ações da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERS), no qual, os docentes irão preencher os seguintes questionamentos: 

1)O que? 2) Para quem? 3) Quando? 4) Carga horária da ação? (Não obrigatório) 5) Como 

se Inscrever? (Inserir contatos) 6) Responsável? 7 Instituto ou Campus ou Setor ou Pró-

Reitoria que está promovendo a ação ? 
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Essas informações deverão ser preenchidas no formulário on-line 

descrito neste link: https://forms.gle/9v7u4yT2Pz6UPKHp6   

 

Segue neste link um exemplo adotado pela UERS de como pode ser preenchida a proposta 

do projeto.  
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