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ATA N° 07/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (25/08/2020), às 14 horas, por meio de 

webconferência, conforme 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; professora Luciana 

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

Nascimento, neste ato secretariando a reunião. Ato contínuo, a presidente da Comissão passou às solicitações 

protocoladas. A primeira solicitação tratou do Protocolo 06046/2020, requerido pelo aluno ALISSON CESAR 

GUEMBARSKI e, em anexo, lista de alunos que subscrevem a solicitação pedindo a retomada dos estágios 

curriculares obrigatórios. Após análise do protocolo 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 

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, passou-se à avaliação do Protocolo 05873/2020, tendo como requerente o professor  

JOÃO AFONSO RUARO, do Departamento de Fisioterapia da Unicentro, que solicita retorno das disciplinas 

de Atividades Clínicas Práticas (estágio supervisionado) em Fisioterapia, a partir de 21/09/2020. Após análise 

do protocolo 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 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 
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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. 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 
 


