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ATA N° 09/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE        
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO     
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

No dia dez do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (10/09/2020), 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 Ana Paula             
Dassie Leite; agente universitária Rebeca Caparica; e o agente universitário Danny Jessé Falkembach             
Nascimento, neste ato secretariando a reunião. No início da reunião, a convite da Comissão, também participou                
o professor Marcos Gerhke. Ato contínuo, a presidente agradeceu a presença do professor Marcos Gerhke e                
passou a palavra para ele explicar os procedimentos e protocolos da solicitação para realização do vestibular da                 
segunda turma de pedagogia indígena (Protocolo 12867/2019). Os integrantes da Comissão também tiraram             
dúvidas sobre a solicitação e como seria realizado esse vestibular no período de pandemia. Após, o professor                 
agradeceu a Comissão e se retirou da reunião. Em análise, a Comissão entendeu ser necessário o solicitante                 
consultar, com pareceres escritos, as orientações da Fundação Nacional do Índio (Funai) e o órgão de Saúde                 
competente, bem como verificar o respaldo legal para a realização do respectivo processo seletivo. A Comissão                
também questiona se, considerando a pandemia e as dificuldades impostas neste momento, haveria urgência em               
fazer essas provas. Após, essas consultas, retorne-se à Comissão para nova análise. Ato contínuo, a presidente                
informou que Comissão foi informada de que alguns docentes do Campus Cedeteg não estão usando máscaras e                 
se recusam a colocá-las, quando solicitados. A Comissão orienta que as Direções dos campi da Unicentro                
fiquem atentas e façam cumprir as medidas legais para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas.               
Sugere-se, ainda, que a Reitoria da Unicentro emita um documento esclarecendo a importância dessas medidas               
e divulgue para todos os servidores da Universidade. Ato contínuo, tratou-se da solicitação do projeto Órtese e                 
Prótese (Protocolo 07158/2020), para retorno dos atendimentos, considerando a necessidade de atendimento à             
sociedade. A Comissão, após análise, concedeu parecer FAVORÁVEL ao retorno das atividades do             
Projeto Órtese e Prótese, desde sigam os procedimentos apresentados no protocolo 07158/2020 e que              
também procedam da seguinte forma: a) Sejam realizados por meio de agendamento, principalmente             
com os municípios da região, de forma que evite aglomerações nos transportes destes usuários do serviço;                
b) sejam comunicadas as prefeituras sobre os procedimentos e protocolos a serem seguidos; c) sejam               
seguidos os procedimentos apresentados a esta Comissão; d) informem à Direção do Campus ao qual               
estão vinculados sobre o uso do(s) espaço(s), bem como as datas e horários de utilização; e) 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; f) que os coordenadores e demais integrantes do projeto se responsabilizem                
pela higienização de equipamentos, materiais e bancadas do espaço, após utilizá-las; g) que o(s)              
coordenador(es) dos espaços e das atividades e demais integrantes do projeto em questão preencham o               
Termo de Comprometimento e retornem o documento assinado para esta Comissão; h) instalar             
dispensers de acionamento com pé na entrada do local, a fim de evitar a manipulação do frasco por todos                   
os pacientes; i) delimitar número máximo de municípios a comparecer ao serviço por vez,              
preferencialmente, um município por vez, para evitar contato entre pessoas de municípios com condições              
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epidemiológicas distintas; j) delimitar o número de paciente a serem atendidos no local por vez,               
considerando a capacidade instalada do local e o distanciamento mínimo indicado entre            
pacientes\pacientes\profissionais; k) instalar local de atendimento para triagem fora do local de            
atendimento dos pacientes, em ambiente ventilado, evitando que pacientes suspeitos adentrem ao serviço             
onde estarão os demais profissionais e pacientes; l) estabelecer EPIs específicos para o profissional que               
atuará na triagem, diante do risco de abordar pacientes com sintomas/suspeitos; m) instalar local de               
isolamento para conduzir os pacientes com sintomas/suspeita de Covid-19, em local distinto e isolado do               
de atendimento dos demais pacientes; n) após a triagem, o paciente sintomático/suspeito deve ser              
encaminhado direto para o local de isolamento; o) estabelecer um protocolo do procedimento a ser               
adotado pela equipe para o encaminhamento do paciente sintomático/suspeito ao serviço de referência             
para a Covid-19; p) estabelecer protocolo de retorno do paciente suspeito ao município de origem, sendo                
que o retorno deverá ser isolado dos demais pacientes transportados; q) retirar a indicação para               
atendimento dos pacientes com sintomas leves ou graves de Covid-19 (suspeitos) do quadro             
“Recomendações para Prevenção e Controle da Disseminação do Novo Coronavírus”, pois pacientes            
suspeitos não devem admitidos no serviço, até que se descarte a suspeita. Encaminhe-se à solicitante para                
ciência e para posterior envio às instâncias superiores da Universidade para análise e deliberação. 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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