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ATA  N°  01/2020  DA  REUNIÃO  DA  COMISSÃO  DE
ACOMPANHAMENTO  E  CONTROLE  DE  PROPAGAÇÃO
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO.

Aos  dois  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  (02/06/2020),  às  14  horas,  por  meio  de
webconferência,  conforme rege  as  orientações  para  este  momento  de  pandemia,  reuniu-se  a  Comissão  de
Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus (Covid-19), da Universidade Estadual do Centro-
Oeste,  Unicentro,  com  a  presença  das  seguintes  pessoas:  professora  Angela  Dubiela  Julik,  presidente  da
Comissão;  professora  Cintia  Raquel  Bim Quartiero;  professora  Maria  Isabel  Raimondo Ferraz;  professora
Maria Lucia Raimondo; professora Ana Paula Dassie Leite; e o agente universitário Danny Jessé Falkembach
Nascimento, neste ato secretariando a reunião iniciou os trabalhos com a solicitação da professora Jeanette
Beber de Souza, do Departamento de Engenharia Ambiental da Unicentro, na qual é solicitada à Comissão a
análise  para  flexibilização,  temporária  e  excepcional,  do  uso  do  Laboratório  de  Saneamento  Ambiental  e
Qualidade da Água, por aluno do mestrado em Engenharia Sanitária e Ambiental, para que ele possa fazer as
últimas análises de sua pesquisa. Foi informado que o aluno é questão é Tiago Ribeiro. Também foi informado
que  ele  terá  acompanhamento  de  Caroline  Cardoso,  residente  técnica  do  programa  Restec.  Também  foi
informado que serão tomadas várias  medidas e seguidas  todas as  orientações  para a segurança no uso do
Laboratório, com objetivo de evitar qualquer ação que possa incorrer em perigo de contágio de Coronavírus
pelas  pessoas  informadas.  Após análise da Comissão,  foi  concedido parecer FAVORÁVEL para o uso do
referido Laboratório, para um período de sete dias úteis, a contar do início dos trabalhos no Laboratório, desde
que: a) sejam seguidos os procedimentos apresentados a esta Comissão; b) informem à Direção do Campus de
Irati  sobre o uso do espaço, bem como as datas e horários de utilização; c) sejam tomadas de medidas de
segurança,  como  protocolos  de  limpeza  e  de  cuidados  para  entrada  no  ambiente,  higienização  dos
equipamentos,  utilização  de  equipamentos  de  proteção  individual,  não  compartilhamento  de  equipamentos
antes de higienização e que os equipamentos de proteção individual descartáveis que tenham sido utilizados
sejam descartados no próprio ambiente,  seguindo as normas técnicas para o devido fim. Ato contínuo,  foi
colocada em discussão a solicitação da professora Michele da Rocha Cervo, para que seja liberado o espaço do
Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – Neddij,  para utilização de telefones e
computadores pelos bolsistas, a fim de que possam exercer as atividades do Núcleo. Também foi informado que
os bolsistas atuarão em escala e tomando as devidas precauções. Colocada em análise a solicitação, a Comissão
decidiu solicitar mais informações para que possa analisar melhor o pedido e ficou definido pelo envio dos
questionamentos  pela  professora  Ana  Paula  Dassie  Leite.  Ato  Contínuo,  a  professora  Cintia  Raquel  Bim
Quartiero fez os informes sobre a última reunião da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
com representantes das universidades estaduais do Paraná. Ato contínuo, a Comissão definiu convidar o reitor
da Unicentro, professor Fábio Hernandes, para a próxima reunião, com objetivo de que possam ser trocadas
informações para melhor andamento dos trabalhos da Comissão. Nada mais havendo para tratar, a presidente
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a presente reunião,  na qual foi lavrada a presente ata,
devendo, após ser lida e achada de conforme, assinada por mim e pela presidente da Comissão.
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