
Reunião Conjunta: Ações do SINAE quanto ao COVID-19, conforme Comissão Transitória de 

enfrentamento ao COVID-19 

Data: 27/05/2020  

Horário: 13h às 18h (5 horas) 

 

Participantes: Diretores Presidente (Luciano Guedes) e Tesoureiro (Sandoval Kherle) do 

CONTER; Presidentes e membros COREFI (Marcos Jr; Luciene – supervisora local) e CONAE 

(Karina; Prof. Paulo Wollinger e Prof. Francisco Cordão); representante Jurídico (); CTE – 

Elizângela Scardua e Ygor Veríssimo Anjo; além de representantes das COREDS regionais (SP – 

Cláudio Souza; PA - Ronaldo; MG – Rodrigo Gadelha; RS - Janaína; BA/CE – Cristiano Lira; RJ – 

Cátia Benevides; RN – Gutemberg Sales; AM – Tarciso Meyra; SC – Andréa Huhn; MT – Bianca; 

PE – Ygor Santos). Leide; Kênia Mares - CONAE; Edwin Fernandes – COREFI-MG; PC; Gideão 

COREFI-RJ. 

 

O objetivo primário foi promover a integração de “todos” (participação restrita a 1 

participante (CORED’s) devido à limitação do acesso remoto/plataforma). 

 

Explanação das Ações do CONTER: (solicitada extensa divulgação e participação da categoria) 

- Cartilha sobre EPI’s para profissionais; 

- Canais (conter@covid) para Denúncia  e Monitoramento. 

 

Formatura antecipada: (Resolução nº 08/2020) 

Contexto atual – COVID-19: Afastamento de profissionais e abertura de novas vagas. 

Fatores Positivos: Oportunidade para (re)inserção de profissionais desempregados e alunos 

quase formados (75% CH estágio) 

Fatores Negativos: Pouca experiência e Prática em Biossegurança. 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s): aprovação CNE (atualmente com o Presidente, mas 

atividades interrompidas ou estagnadas) para em seguida ser aprovado no MEC. Aprovadas 

Diretrizes Gerais dos cursos Tecnológicos de Educação. (buscar fundamentação) 

 

Discutidas propostas para continuação do enfrentamento ao COVID-19: Manutenção das 

atividades já iniciadas; SINAE (Sistema Nacional de Educação): realização de vídeos - “Lives” - 

entre as CORED’s com o tema central COVID-19 e divulgação das ações; Esclarecimentos por 

meio de grupos de Whatsapp – Grupo voltado para SATR’s (divulgação por cartaz – ações 

CONTER); Busca de parcerias com outros conselhos de classe. 

 



Palavra de todos os regionais “presentes”, um por um (5 minutos cada): 

(i) Identificação e participação no Regional;  

(ii) Ações ligadas ao enfrentamento da COVID-19; 

(iii) Conhecimento e divulgação das ações realizadas pelo CONTER; 

(iv) COVID-19 em Números por cada região. 

 

CRTR-3ª Região em Ação: Minas Gerais 

 

 Funcionamento contínuo de forma mista (presencial e remota) do serviço na sede 

atendendo às demandas de toda a categoria mineira; 

 Confecção junto ao Sinditraux e entrega de máscaras de pano aos profissionais de 

Minas (Diretoria do CRTR-MG); 

 Participação da CORED-MG na confecção e revisão da Cartilha do CONTER; 

 Divulgação extensa da Cartilha e canal aberto (conter@covid) para denúncia e 

monitoramento de casos confirmados (profissionais com COVID-19); 

 Esclarecimentos gerais por meio de grupos (1 a 4) de Whatsapp. 

 Realização de Lives pela CORED a convite de grupos de pesquisa nacionais (Início em 

Maio); 

 Discussões da CORED-MG (Cancelamento de toda agenda 2020, especialmente 

Seminário previamente confirmado para Março em JF-MG; Realocação de agenda 

2020 de atividades da CORED (5 seminários no interior do estado), em especial a 3ª 

Convenção Estadual; Temas em pauta: Covid-19; Biossegurança; Novas RDC’s - VISA). 

 COVID-19 em Números – Minas Gerais e Brasil. 

 

Tabela 1: Número de Casos COVID-19: Brasil e Minas Gerais 

Número de Casos 
(COVID-19) 

Brasil Minas Gerais 
% 

(MG/Brasil) 

Casos Confirmados 391.222 7.516 1,9 % 

Mortes 24.512 234 0,95 % 

Fonte: <https://covid.saude.gov.br/>  
Atualização: 26/05/2020 às 19h50min. 

 

Estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Atenciosamente, 

 

__RODRIGO GADELHA__ 

Presidente CORED-MG 
Mãos à obra! 

https://covid.saude.gov.br/

