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ATA N° 08/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE        
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO     
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

No dia primeiro do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (01/09/2020), às 16 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; professora Ana Paula Dassie Leite; professor Emerson Carraro; 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 06672/2020, requerido pela professora ANDRESSA KOLODY, solicitando consulta e orientação           
para a Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus da Unicentro, sobre as               
atividades a serem desenvolvidas pelo NEDDIJ-Guarapuava durante a vigência da deliberação que suspende o              
atendimento presencial. A professora explica, no processo, que a equipe técnica e os professores orientadores,               
avaliam a viabilidade da retomada de ações, dado o nível de estresse que crianças e adolescentes estão                 
submetidos em razão da limitação de convivência comunitária. Num primeiro momento, a equipe tem objetivo               
de, em parceria com o Instituto Assistencial Dom Bosco (IADB), implantar o projeto “Cartas da Quarentena”.                
Após a leitura da solicitação anexa ao processo, a Comissão entendeu ser necessárias mais explicações, como:                
a) Mais informações sobre como será a dinâmica do projeto, principalmente em como se dará a coleta e                  
distribuição dos materiais; b) Enviar os demais itens após o item 2 da solicitação, pois, ao que parece, o                   
documento está incompleto; c) Como procederão com os cuidados pessoais e usos de Equipamentos de               
Proteção Individual (EPI). Dessa forma, deliberou-se por retornar o processo à professora, para complementar              
as informações. Ato contínuo, passou-se ao Protocolo 12867/2019, de autoria do professor MARCOS             
GEHRKE, que solicita a realização do vestibular da segunda turma de pedagogia indígena, sendo encaminhado               
pela Reitoria para parecer desta Comissão. Após análise, a Comissão entende ser necessário convidar o               
professor Marcos Gehrke para participar da próxima reunião e sanar dúvidas que surgiram aos integrantes da                
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. 
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