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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO

Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus (Covid-
19)

NOTA OFICIAL Nº 01/2020

Considerando  o  quadro  epidemiológico  do  Paraná  sobre  o  Coronavírus  (Covid-19),  o
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (Cepe)  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste
(Unicentro) constituiu a Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus,
com representantes da Universidade, em especial da área da Saúde, e em interação constante com
a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior  (Seti)  e  Secretaria  de  Saúde  de  Guarapuava,  bem como  seguindo  as  orientações  do
Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Todos os protocolos institucionais serão
tomados  a  partir  das  recomendações  da  Comissão  tendo  em  vista  as  normativas  nacionais,
estaduais e municipais.

Neste  momento,  seguindo  as  orientações  dos  órgãos  acima  citados,  ainda  não  há
necessidade de suspensão das aulas. A comissão de acompanhamento e controle de propagação
do  Coronavírus  acompanhará  a  situação  mundial,  nacional  e  local  para  atualizarmos  estas
medidas. No momento, a Comissão recomenda o que segue:

 Seja providenciada a produção de material institucional com informações sobre “sintomas” e “dicas
de prevenção”, com ampla divulgação;

 Capacitação de professores, estudantes e agentes universitários para controle de propagação do
Coronavírus;

 Elaboração de protocolos específicos para os serviços de atendimentos institucionais;
 Suspensão, a partir de segunda-feira (16/03/2020), das atividades institucionais em auditórios e es-

paços com grande concentração de pessoas, como formaturas, eventos, shows, palestras, seminá-
rios etc.;

 Mantidas as matrículas de novos estudantes, que serão realizadas na próxima semana. Porém, com
normatização específica com vistas a medidas de controle de propagação do vírus;

 Manutenção e reposição constante de álcool em gel nos dispensers disponíveis nos campi universi-
tários;

 Retirada e/ou isolamento de bebedouros, por serem equipamentos de grande probabilidade de
contaminação;

 Atenção e definição de medidas especiais para grupos de risco;
 Verificação e definição de medidas especiais para estudantes em estágios externos à Universidade;
 Contraindicar, fortemente, viagens de docentes, estudantes e agentes universitários ao exterior.

Por  fim,  a  Comissão  de  Acompanhamento  e  Controle  de  Propagação  do  Coronavírus
reitera a necessidade de que a comunidade universitária e a sociedade:
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 Intensifique a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel;
 Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca; 
 Evite aglomerações de pessoas;
 Manter os ambientes bem ventilados (portas e/ou janelas abertas);
 Não compartilhe objetos pessoais (copos, xícaras, garrafas de água, alimentos, etc.).

Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail comissao.coronavirus@unicentro.br ou acesse
o hotsite: www.unicentro.br/contracoronavirus. 

Em 13 de março de 2020.
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