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Ofício no 07/2021

Florianópolis, 23 de junho de 2021

Ao Magnífico Reitor Prof. Ubaldo Cesar Balthazar, Dr.

Assunto: Vacinação para estudantes de Pós-Graduação

CONSIDERANDO que na última semana atingimos a marca de 500 mil mortos por
COVID-19 e a segunda onda da pandemia no Brasil expressou um aumento da hospitalização
e morte de jovens trabalhadores;

CONSIDERANDO que diversos pós-graduandos estão em atividades presenciais
mantendo o funcionamento de atividades essenciais em laboratórios de pesquisas que não
podem parar, assim como há aqueles com viagens ao exterior agendadas em decorrência de
suas pesquisas e necessitam da vacina para serem autorizados a viajar, correndo o risco de ter
de devolver bolsas já pagas para realização de pesquisas na modalidade sanduíche, caso não
possam retornar aos países em que deveriam estar realizando suas atividades;

CONSIDERANDO que os critérios 11, 12 e 13 de vacinação da Secretaria do Estado da
Saúde incluem auxiliares e afins que atuam em sala de aula do ensino superior, trabalhadores
da educação que atuam de forma presencial e trabalhadores da educação que atuam em
atividade remota, EAD ou similares, ou seja, que há pelo menos três critérios do plano de
vacinação estadual que abrange os estudantes de Pós-Graduação;

CONSIDERANDO que pelo menos cinco universidades já emitiram declarações para
autorização de vacinação de todos os pós-graduandos, entre elas a Universidade Estadual
de Londrina (UEL), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) e aqui em Santa Catarina a Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) e a Universidade Regional de Blumenau (FURB);

CONSIDERANDO que alguns pós-graduandos estão conseguindo documentos que
possibilitam a sua vacinação, enquanto outros não, pois muitos orientadores, coordenadores



de PPGs e colegiados não têm se sentido seguros para emitir estas declarações, pois
aguardam uma manifestação oficial da reitoria;

Vimos por meio deste ofício SOLICITAR:

1. Que a declaração que possibilita a vacinação possa ser emitida por sistema
automatizado, com uso do IdUFSC, para todos os estudantes de Pós-Graduação,
assim como ocorre com os professores e técnicos administrativos da UFSC;

2. Uma reunião com a reitoria, o mais tardar na próxima semana, para acompanhar o
andamento da solicitação.

Florianópolis, 23 de junho de 2021.

Respeitosamente,

__________________________________
Júlia May Vendrami

Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos da UFSC
juliamvendrami@gmail.com
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