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ATA N° 03/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (23/06/2020), às 13 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 Luciana 

Carnevale; a agente universitária Rebeca Caparica;  e o agente universitário Danny Jessé Falkembach 

Nascimento, neste ato secretariando a reunião. A presidente da Comissão iniciou os trabalhos agradecendo 

presença de todos e passou a palavra a professora Cintia, para informes da reunião com a Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com a presença de representantes das universidades estaduais do 

Paraná, realizada em vinte e dois de junho de dois mil e vinte (22/06/2020). A professora Cintia repassou as 

informações, destacando que foi solicitado que as rádios universitárias aumentem as informações sobre as 

medidas de prevenção e combate ao Coronavírus; também foi solicitado que sejam enviados e-mails aos alunos 

sobre as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde do Paraná. Sobre isso, o senhor Danny Jessé, por atuar na 

Coordenadoria de Comunicação Social (Coorc) da Unicentro, informou que irá solicitar a atualização dos spots 

que são veiculados na Unicentro Entre Rios FM e também que irão atualizar o material publicitário produzido 

na Coorc para envio à Comunidade Universitária. Ato contínuo, a professora Ana Paula fez a leitura da 

solicitação da professora Carla Fredrichsen Moya Araújo, coordenadora do Programa de Aprimoramento em 

Medicina Veterinária (PAMV), para realização de teste seletivo para o referido programa. Na mensagem, foi 

informado que são apenas dez (10) inscritos e que serão tomadas todas as medidas que o momento exige. A 

Comissão avaliou que solicitações como essa serão analisadas caso a caso, considerando as necessidades para 

realização de cada processo seletivo, bem como o número de inscritos e outras particularidades do processo. 

Sobre a solicitação em questão, foi decidido pela Comissão que é possível a realização do teste seletivo do 

PAMV, desde que seguidos os seguintes procedimentos:  1. Delimitação de um espaço físico para realização da 

prova que permita o distanciamento superior a um metro entre as pessoas que estarão no local, conforme 

orientações gerais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-

1d5e1c5a10f7; 2. Delimitação de espaço físico que possibilite a constante circulação de ar, mantendo abertas as 

portas e janelas. 3. Realização de limpeza prévia de janelas, portas e suas maçanetas, mesas, carteiras, cadeiras, 

interruptores de energia, demais mobiliários e piso utilizando água e sabão líquido. A limpeza deve ser 

realizada antes e após o processo seletivo; 4. Após a limpeza, realização de desinfecção de janelas, portas e suas 

maçanetas, mesas, carteiras, interruptores de energia cadeiras, demais mobiliários e piso utilizando água 

sanitária, alvejante ou álcool 70% líquido de acordo com recomendação Anvisa, mediante Nota Técnica 

47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/ 

219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-4b58-bfa8-64b4c9e5d863, bem como 

devendo ser consultado o link: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/ 

content/saneantes-substituem-alcool-gel-no-combate-a-covid-19/219201#:~:text=Saneantes%20substituem%20 

%C3%A1lcool%20gel%20no%20combate%20%C3%A0%20Covid%2D19,da%20dissemina%C3%A7%C3%

A3o%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus; 5. A limpeza e desinfecção devem ocorrer antes e após o 

processo seletivo; 6. A entrada de candidatos e profissionais no local de realização da seleção somente deve 

ocorrer mediante ausência de sintomas sugestivos de Covid-19 (febre, coriza, tosse seca, dificuldade 

respiratória, dor de garganta). Para isso, os candidatos e profissionais necessitam ser avaliados antes de 
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adentrarem ao local do processo seletivo. Pessoas que apresentarem algum sintoma não devem permanecer no 

local, devendo ser acionado o número telefônico 0800-642-0019 e seguir as recomendações da equipe da 

Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, especializada no atendimento de pessoas com sintomas 

suspeitos de Covid-19; 7. Os candidatos e profissionais envolvidos no processo seletivo deverão comparecer ao 

local de realização do teste utilizando máscara de proteção facial bem adaptada, com a qual deverão permanecer 

durante todo o processo. Para uso das máscaras deve-se seguir o preconizado pela Anvisa, nas orientações e 

critérios que estão disponíveis em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3% 

A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7; 8. Antes de adentrar ao local do processo seletivo, os 

candidatos e profissionais deverão efetuar a lavagem das mãos com água corrente e sabão líquido, seguida de 

secagem com papel toalha descartável. Deve-se seguir as etapas de lavagem das mãos preconizadas pela 

Anvisa, disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras. 

pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7; 9. Na entrada da sala de realização do processo seletivo deve ser 

disponibilizado recipiente contendo álcool 70% gel para desinfecção das mãos, a qual deve ser realizada após a 

lavagem das mesmas. Candidatos e profissionais devem proceder a desinfecção antes do início e ao término do 

processo seletivo, seguindo as orientações que estão disponíveis em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/ 

219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7; 10. Os materiais 

utilizados pelos candidatos e profissionais envolvidos no processo seletivo (caneta, borracha, régua, giz, papel, 

entre outros) devem ser de uso individual, não devendo ser compartilhados; 11. Ao término do processo 

seletivo, as provas e a documentação deverão ser depositadas em envelope destinado exclusivamente para esta 

finalidade e manuseado somente pelo profissional responsável, o qual poderá utilizar luvas de procedimento 

descartáveis. Após o término do manuseio das provas e documentos, o profissional deve imediatamente 

desinfectar as mãos com álcool 70% gel, seguido de lavagem com água e sabonete líquido; 12. Considerando o 

tempo de sobrevivência do vírus em superfícies inanimadas, o envelope contendo a documentação e provas 

deverá permanecer lacrado e sem manuseio por tempo superior a cinco (5) dias, vez que no papel sua 

sobrevivência pode ocorrer por período de quatro a cinco dias com potencial de contaminação, conforme: 

https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701%2820%2930046-3. Dessa forma, 

reiteramos que a Comissão decidiu que é possível a realização do teste, seguindo as orientações acima, e que 

esta decisão, bem como as orientações, serão encaminhadas à Reitoria da Unicentro, para ciência e avaliação. 

Ato contínuo, a Comissão decidiu por, na próxima reunião, iniciar as análises de diretrizes e experiências para 

retorno das atividades presenciais, com objetivo de criar um protocolo que possa direcionar “o quando e o 

como” retornar às atividades presenciais. Nada mais havendo para tratar, a presidente agradeceu a presença de 

todos e todas, dando por encerrada a reunião, a qual foi lavrada a presente ata, devendo, após ser lida e achada 

de conforme, assinada por mim e pela presidente da Comissão.. 

 

 

 

Angela Dubiela Julik 

Presidente 

 

 

Danny Jessé Falkembach Nascimento 

Secretário 
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