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ATA N° 02/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (09/06/2020), 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; professor Emerson Carraro; professora Katia 

Alexsandra dos Santos; professora Luciana Carnevale; a agente universitária Rebeca Caparica;  e o agente 

universitário Danny Jessé Falkembach Nascimento, neste ato secretariando a reunião. Também, a convite da 

Comissão, participou o reitor da Unicentro, professor Fabio Hernandes. A presidente da Comissão iniciou os 

trabalhos agradecendo o reitor pela presença e convidou-o sobre a solicitação Seti para que se produza um 

plano de retorno para quando for possível. Ato contínuo, o reitor explicou que no momento a Reitoria ainda não 

pensou num plano de ação para um possível retorno, justamente porque as condições ainda são de aumento no 

número de contaminados nas regiões da Unicentro. O reitor esclareceu que, quando isso for necessário, as 

definições partirão da Comissão, para depois serem avaliadas nos Conselhos Superiores da Unicentro. A 

presidente destacou que a Comissão já tem acompanhado outros planos de retorno de outras instituições e que 

desenvolverá uma pesquisa com agentes universitários e professores, para avaliar as condições de cada 

ambiente de trabalho. Ato contínuo, a professora Cintia informou que na reunião da Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) com representantes das universidades estaduais do Paraná, 

realizada em oito de junho de dois mil e vinte (08/06/2020), foi solicitada a indicação de um estatístico 

matemático para compor um grupo de trabalho na Seti; também foi informado que, novamente, a seti solicitou 

que se pense um plano de retorno, para quando existir possibilidade de retorno presencial o plano já esteja 

elaborado; e, por fim, foi explanado sobre a situação atual de cada universidade, no que diz respeito às 

atividades não presenciais, e sobre o Ofício Circular GS/SETI 021/20, onde consta que as instituições estaduais 

de ensino superior (IEES) que estiverem com calendário acadêmico suspenso possuem impeditivo para 

renovação ou novas contratações de professores temporários. Ato contínuo, a presidente agradeceu a presença 

do reitor da Unicentro, que se retirou neste momento. Na sequência, a professora Ana Paula fez a leitura das 

informações prestadas pela professora Michele da Rocha Cervo, referente à solicitação de liberação do espaço 

do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – Neddij, em Irati, 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. Após análise da Comissão, foi 

concedido parecer FAVORÁVEL para o uso das referidas instalações do projeto, 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, a presidente, tendo que se ausentar, 

passou a condução da reunião ao secretário. Na sequência, o secretário fez a leitura da solicitação da professora 

Christiane Riedi Daniel, diretora da Clínica-Escola de Fisioterapia (Cefisio), para início do projeto “Avaliação, 

Reabilitação pulmonar e acompanhamento de indivíduos acometidos pela COVID-19”, aprovado pelo Comitê 

de Ética em pesquisa da Unicentro pelo parecer nº 4059561 de 2020. A solicitante informou as etapas que serão 

realizadas, bem como os procedimentos adotados para os atendimentos na Cefisio. Colocada em discussão, a 
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Comissão concedeu parecer FAVORÁVEL para o uso do referido Laboratório, desde que: a) sejam seguidos os 

procedimentos apresentados a esta Comissão; b) informem à Direção do Campus Cedeteg 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; d) os alunos podem participar desde que, 

especificamente, para ações de combate ao Covid-19, assinando o Termo de Atividade Voluntária, prestando, 

prioritariamente, ações de telemonitoramento e seguindo as regras de higiene e uso de equipamento de proteção 

individual adequados (jaleco, máscara N95, luvas, óculos de proteção e faces shields). Nada mais havendo para 

tratar, o secretário agradeceu a presença de todos e todas, dando por encerrada a presente reunião, a 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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Presidente 
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