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ATA N° 06/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (28/07/2020), 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 Maria Isabel Raimondo Ferraz; professora Maria Lucia Raimondo; professor Emerson 

Carraro; professora Luciana Carnevale; professor Emerson Carraro; professora Katia Alexsandra dos Santos; 

agente universitária Rebeca Caparica; e o agente universitário Danny Jessé Falkembach Nascimento, neste ato 

secretariando a reunião. A professora Ana Paula Dassie Leite justificou sua ausência, devido a participação em 

outra reunião. Ato contínuo, a presidente da Comissão informou que a pedido do Núcleo de Pós-Graduação 

(Nupg), o professor Cleverson Fernando Salache iria repassar informações sobre a solicitação que ele realizou, 

com objetivo da Comissão analisar a possibilidade de retorno das atividades presenciais do curso de MBA em 

Gestão Estratégica, Inovação e Marketing. Com a palavra o professor explicou os motivos e tirou as dúvidas da 

Comissão. Depois, agradeceu pela oportunidade e se retirou, pois a Comissão irá avaliar no decorrer da reunião. 

Ato contínuo, a presidente da Comissão passou às solicitações enviadas via e-mail. A primeira solicitação tratou  

da solicitação do professor Cleverson, que solicitou análise da possibilidade de retorno das atividades 

presenciais do curso de MBA em Gestão Estratégica, Inovação e Marketing, apresentando a justificativa de que 

o curso possui cerca de 35 inscritos e as instituições particulares da cidade ensaiam o retorno das atividades 

presenciais das especializações para o mês de agosto e, caso não haja previsão de data para o início do curso da 

Unicentro, ele teme que os alunos migrem para as instituições privadas. Após análise da Comissão, foi avaliado 

que, por se tratar de retorno de atividades pedagógicas e que os Conselhos Superiores da Unicentro 

determinaram a suspensão das atividades presenciais da Universidade, atendendo ao Decreto Estadual, a 

solicitação deve ser feita via protocolo aos Conselhos Superiores da Unicentro e atender ao documento onde 

consta um protocolo de Retorno, que está sendo produzido pela Superintendência de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (Seti), em conjunto com as Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES), com as 

considerações avaliadas por esta Comissão. Ato contínuo, as solicitações seguintes foram avaliadas em 

conjunto, por se tratar de assuntos similares, considerando a deliberação do CEPE/CAD do dia 31/07/2020, que 

solicitou que sejam elaborados planos de atividades a serem desenvolvidas por bolsistas técnicos (residência 

técnica), com vistas ao atendimento de demandas dos Centros Multiusuários durante a pandemia, com posterior 

análise desta Comissão, sendo que as solicitações foram as seguintes: a) Plano de atividades para atuação da 

bolsista técnica Camila Giongo nos Laboratórios do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

(PPGCF), Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Biociências (PPGNB) e Centro de Ciências 

Moleculares e Nanotecnologia (CCMN), tendo como professores responsáveis  Paulo Renato de Oliveira 

(coordenador PPGCF) e Rubiana Mara Mainardes (coordenadora PPGNB); b) Plano de atividades programadas 

para o período de pandemia no Centro de Pesquisa e demais laboratórios do Departamento de Engenharia 

Florestal (DEF/I), sob a supervisão dos bolsistas que atuam no BIO 3 e que são vinculados ao Programa de Pós-

Graduação Ciências Florestais (PPGF) da UNICENTRO, sendo que o pedido ainda prevê o registro de cada 

atividade desenvolvida, com o nome dos participantes, o tipo de atividade e o período. Os laboratórios serão 

periodicamente higienizados. Os bolsistas que atuarão são Érica Machado Garbachevski, Raul de Abreu Neto e 

Alexandre Techy de Almeida Garrett, sob orientação da professora Fabiana Schmidt Bandeira Peres, 

representante do Sub-Comitê Gestor do Centro Multiusuário BIO 3; c) Plano de atividades para manutenção das 

atividades essenciais das bolsistas técnicas vinculadas ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular Vegetal 

da UNICENTRO/CEDETEG/AMBIOTEC, para atuação das Bolsistas Técnicas Laura Pilati e Jessica Vanessa 
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Wosniak Corrêa, sob coordenação e apoio do professor Paulo Roberto da Silva. Após apresentados os referidos 

planos de atividades, a Comissão concedeu parecer FAVORÁVEL para o uso dos espaços supracitados, 

desde que: a) sejam seguidos os procedimentos apresentados a esta Comissão; b) informem à Direção do 

Campus ao qual estão vinculados sobre o uso do(s) espaço(s), bem como as datas e horários de utilização; 

c) sejam tomadas 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) que os coordenadores e bolsistas se responsabilizem pela higienização de 

equipamentos, materiais e bancadas do espaço, após utilizá-las; e) que o(s) coordenadores dos espaços e 

das atividades e bolsista(s) em questão preencham o Termo de Comprometimento e retornem o 

documento assinado para esta Comissão. Ato contínuo, a Comissão passou às análises das solicitações 

enviadas via Protocolo. O primeiro protocolo analisado foi o de número 05762/2020, de autoria de Suellen de 

Fatima Egiert, solicitando parecer da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus 

(Covid-19) sobre as orientações para a assinatura das atas das colações de grau remotas e entrega dos diplomas 

aos formandos nos polos. Após discussão, a Comissão entendeu que devem ser seguidas as instruções do 

Item 16 do documento de orientações, a saber: a) usar máscara todo o tempo; b) manter uma distância mínima 

de 2 (dois) metros entre as pessoas, cadeiras e mesas de trabalho; c) não cumprimentar com aperto de mão, 

abraço ou beijo no rosto; d) higienizar as mãos com álcool antes e depois de acessar os locais; e) lavar as mãos, 

com frequência, até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas; f) limpar com álcool as 

mesas de trabalho e demais objetos tocados frequentemente, mesmo que sejam de uso individual; g) cobrir com 

plástico filme os teclados e mouses utilizados por mais de uma pessoa e higienizá-los com álcool a cada uso; h) 

evitar aglomerações de pessoas, estabelecendo escalas de trabalho e cronogramas para a retirada dos 

documentos, pelos formandos, no polo; i) seguir as medidas de higiene e protocolos adicionais definidos nos 

decretos dos municípios dos respectivos polos. Para além disso, a Comissão também orienta que: j) a retirada 

dos diplomas seja com hora marcada, para evitar aglomeração; k) que cada pessoa leve sua caneta, 

considerando que este item é de alto poder de contaminação. Ato contínuo, a Comissão passou a analisar o 

protocolo número 05727/2020, da Coordenadoria de Processos Seletivos (Coorps), solicitando orientações da 

Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus, no sentido de como proceder nos 

dias de provas do Vestibular e PAC, que serão realizados nos meses de fevereiro e março de 2021, bem como, 

nas reuniões de instruções aos fiscais dos processos seletivos que antecedem aos eventos. A Coorps explicou 

que cada processo reúne um grande número de pessoas em diversos locais de provas e, frente ao quadro 

epidemiológico do Paraná sobre o Coronavírus (Covid-19), a Coordenadoria se preocupa com o atendimento 

aos candidatos, com o trabalho a ser realizado pela equipe envolvida e com o bem estar de todos. Sendo assim, 

entendem ser necessário seguir um protocolo de atendimento fornecido por esta Comissão, sobre materiais que 

devem disponibilizados, medidas que devem ser tomados com relação ao uso de sanitários e bebedouros e 

outras providências que a comissão julgue importante, visando oferecer aos candidatos a estrutura de provas 

necessária e, principalmente, segura em meio à pandemia. A Comissão destacou a necessidade de que seja 

aguardado o Protocolo de retorno de atividades, que está sendo produzido pela Superintendência de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em conjunto com as Instituições Estaduais de Ensino 

Superior (IEES), e que assim que este documento seja produzido, este processo seja reenviado à 

Comissão para a análise adequada ao indicado no documento estadual. Ato contínuo, os protocolos número 

04868/2020, 04972/2020 e 05498/2020 dizem respeito à flexibilização de norma para início do Estágio 

Supervisionado Obrigatório. Após análise dos protocolos e discussão, considerando que: a) todas as atividades 

pedagógicas presenciais ainda estão suspensas, de acordo com deliberação dos Conselhos Superiores da 

Unicentro; b) critérios de retorno às atividades presenciais ainda estão sendo estudados pela Superintendência 
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de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em conjunto com as Instituições Estaduais de Ensino Superior 

(IEES); c) as condições epidemiológicas do Sul do Brasil ainda apresentam forte aumento de casos; d) a 

deliberação do Conselho Estadual de Educação (CEE), em reunião realizada em 17/07/2020, é de que “[...] é 

facultado ao professor do componente curricular e aos coordenadores de curso e de estágio, bem como aos 

supervisores de estágio e aos colegiados de curso no caso das instituições de educação superior, e à instituição 

de ensino, mediante condições técnicas e pedagógicas que o permitam, avaliar a possibilidade de realização de 

aulas práticas de laboratórios e estágios supervisionados obrigatórios, de forma não presencial (grifo nosso), 

desde que fiquem garantidos os objetivos e direitos de aprendizagem previstos no Projeto Político Pedagógico, 

Projeto Pedagógico de Curso e/ou Plano de Curso, da instituição de ensino” (Parágrafo 2 do Art. 2 da 

DELIBERAÇÃO N.º 03/20 do Conselho Pleno do CEE); a Comissão entende que ainda não é possível o 

retorno das atividades pedagógicas presenciais, sendo que a Comissão se coloca à disposição para nova 

análise, assim que os Conselhos Superiores da Unicentro deliberarem pelo retorno das atividades pedagógicas 

presenciais e que exista um protocolo de retorno do Estado do Paraná, para as IEES, aprovado por esta 

Comissão. Ato contínuo, o professor Emerson Carraro, representante da Unicentro no Grupo de Trabalho para 

criação de “Protocolo de retorno das atividades presenciais de Ensino Superior do Estado do Paraná”, repassou 

os últimos informes da reunião, solicitando novas análises do Comissão interna da Unicentro. Ato contínuo, foi 

informada que nos próximos dias serão enviados os questionários aos acadêmicos, docentes e agentes 

universitários, com objetivo de amparar as discussões a respeito do Protocolo de retorno das atividades 

presenciais, de forma a avaliar o período e as condições propícias para um retorno com a maior segurança 

possível. Por fim, a Comissão definiu que, a partir desta data, todas as solicitações feitas a esta Comissão 

devem ser realizadas via Protocolo, ficando o e-mail apenas para sanar dúvidas. 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 
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Secretário 
 


