
Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444/97 

CNPJ 77.902.914/0001-72 
 

 
ATA N° 04/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE        
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO     
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (30/06/2020), às 14 horas, por meio de                     
webconferência, conforme rege as orientações para este momento de pandemia, e aos nove dias do mês de julho                  
do ano de dois mil e vinte (09/07/2020), às 14 horas, também por meio de webconferência e dando                  
prosseguimento à reunião do dia 30 de junho de 2020, 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; professora Katia Alexsandra dos            
Santos; agente universitária Rebeca Caparica; e o agente universitário Danny Jessé Falkembach Nascimento,             
neste ato secretariando a reunião. Ato contínuo, foi destacada a necessidade da Comissão fazer um               
levantamento das atividades que continuam sendo desenvolvidas nos campi da Unicentro, devido ao decreto da               
prefeitura que relata o aumento esperado de casos para as próximas semanas e a necessidade de aumentar os                  
cuidados de quem continua desempenhando atividades. Dessa forma, a Comissão decidiu por realizar um              
levantamento das atividades ainda vigentes na Unicentro, para avaliação desta Comissão, além da necessidade              
da assinatura do termo de responsabilidade desenvolvido pela Comissão. Ato contínuo, foi brevemente             
discutido, mas considerou-se deixar para as próximas reuniões, a avaliação de um protocolo de retorno às                
atividades da Unicentro, uma vez também que deve estar alinhado às discussões dos comitês estaduais. Nada                
mais havendo para tratar no dia 30 de junho de 2020, a presidente agradeceu a presença de todos e todas, dando                     
por encerrada a reunião, ficando a Ata a ser complementada na reunião seguinte, com posterior leitura e                 
assinaturas. Ato contínuo, no dia 09 de julho de 2020, a presidente da Comissão iniciou os trabalhos                 
agradecendo presença de todos e passou a palavra à 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 seis de julho de dois mil e vinte (06/07/2020). A professora                 
Cintia repassou as informações, destacando que foi solicitado que as Universidades analisem o protocolo de               
biosegurança para retorno das atividades de ensino. Sendo que a Comissão considerou solicitar mais prazo à                
Seti, tendo em vista que o prazo estabelecido (17/07/2020) está muito próximo e à Comissão pretende estudar e                  
avançar em propostas para o referido protocolo, inclusive sanando dúvidas, como, por exemplo, se serão               
disponibilizados EPI’s para professores, alunos e agentes universitários e como serão supridas as ausências de               
professores e alunos que não possam retornar. Diante disso, as professoras Angela, Cintia, Maria Isabel, Maria                
Lucia e professor Emerson montaram um grupo de trabalho para analisar o protocolo supracitado. Também               
ficou definido que a professora Katia, a agente universitária Rebeca e o agente universitário Danny Jessé                
promoveriam um questionário para a comunidade universitária, com objetivo de subsidiar as discussões do              
protocolo de retorno. Ato contínuo, a presidente passou às solicitações feitas à Comissão. A primeira solicitação                
tratou do pedido da professora Jeanette Beber de Souza, do Departamento de Engenharia Ambiental da               
Unicentro, que já havia sido aprovado em 02/06/2020, sendo que a Comissão reitera as informações e a decisão                  
daquela data, ficando a presidente da Comissão para enviar a Ata, juntamente com o Termo de                
Comprometimento à professora solicitante, sendo as seguintes informações compiladas nesta Ata: 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.              
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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, a segunda                
solicitação foi realizada pelo agente universitário Douglas Kais da Silva, que solicita o retorno das atividades de                 
análise de águas na Novatec. A Comissão avaliou o pedido e concedeu parecer FAVORÁVEL às atividades de                 
análise no laboratório, desde que: a) Os requerentes comuniquem à Direção do Campus Cedeteg sobre o uso do                  
espaço, bem como as datas e horários de utilização; b) 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 Comissão também avaliou que a                 
manutenção das autorizações está condicionada ao cumprimento das recomendações feitas pela Comissão,            
podendo a autorização ser suspensa, caso seja constatado que não estão sendo seguidos os protocolos de                
segurança e de higiene necessários. 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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