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ATA N° 010/2020 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE        
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROPAGAÇÃO     
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA UNICENTRO. 

No dia quatorze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (14/10/2020), às 17 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, 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 Lúcia Raimondo; professora Ana Paula Dassie             
Leite; professora Luciana Carnevale; o professor Emerson Carraro; agente universitária Rebeca Caparica; e o              
agente universitário Danny Jessé Falkembach Nascimento, neste ato secretariando a reunião. Ato contínuo, a              
presidente agradeceu a presença de todos e todas e passou aos processos a serem avaliados pela Comissão. O                  
primeiro Protocolo avaliado é o de número 07516/2020, que solicita, à Comissão de Acompanhamento e               
Controle de Propagação do Coronavírus, avaliação sobre a possibilidade de execução, em caráter excepcional e               
com medidas de segurança, de parte do Teste Seletivo para Admissão de Agentes Universitários de Níveis                
Superior e Médio (Edital 013/2020-DIRCOAV/UNICENTRO). No processo supracitado, explicam que trata-se           
de manter suspensa a prova objetiva para os 218 candidatos para a função de Técnico Administrativo, mas                 
convocar os outros 77 candidatos (20 para Analista de Informática, 17 para Comunicador Social, 11 para                
Programador Visual, 12 para Motorista, 16 para Técnico em Estúdio e Multimídia e 01 para Técnico em Projeto                  
Visual e Editoração), com medidas articuladas com as Direções dos Campi Santa Cruz e de Irati, que evitem a                   
aglomeração de pessoas. Os 77 candidatos serão distribuídos, na data provável de 18 de outubro de 2020, em 74                   
candidatos em Guarapuava e 3 candidatos em Irati, de modo que até 9 candidatos e um fiscal sejam alocados                   
por sala, com raio de distância de 2 metros, de acordo com as medidas de distanciamento constantemente                 
divulgadas e determinadas pelos órgãos de fiscalização. Destacam ainda que todas as medidas de segurança               
serão tomadas em nível de Comissão de Apoio à Execução do Teste e em nível de Direções de Campi, com a                     
utilização de máscaras, álcool em gel, controle de filas que mantenham o distanciamento de 2 metros e aferição                  
de temperatura, para evitar que pessoas febris entrem nos ambientes da Universidade. A Comissão, após               
análise, concedeu parecer FAVORÁVEL, desde que aprovado pelos conselhos universitários          
competentes, à realização de parte do Teste Seletivo para Admissão de Agentes Universitários de Níveis               
Superior e Médio. Assim, será necessário seguir os procedimentos apresentados no protocolo 07516/2020,             
bem como, as seguintes recomendações de biossegurança para a prevenção da transmissão do             
coronavírus: 1. Distanciamento físico: Delimitação de espaço físico para realização da prova que permita              
a distância de no mínimo dois metros entre as pessoas presentes no local, conforme orientações da                
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) - Resolução 632/20, - Art. 4º: Disponível em:                
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/632_20.pdf; 2.  
Ventilação: Delimitação de espaço físico que possibilite a constante renovação do ar. Janelas e portas das                
salas devem permanecer abertas durante todo o processo seletivo e o ar condicionado deverá permanecer               
desligado; 3. Limpeza e desinfecção: A limpeza e desinfecção devem ser realizadas em todas as               
superfícies de circulação das pessoas (corrimão, janelas, portas e suas maçanetas, lousa, mesas, carteiras,              
cadeiras, interruptores de energia, demais mobiliários e pisos), utilizando água e sabão líquido, seguida              
de enxágue. A desinfecção deve ser realizada com hipoclorito de sódio na concentração de 0,1% ou álcool                 
líquido 70% de acordo com a recomendação ANVISA consultando o link:           
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/586json-file-1. A limpeza e desinfecção deve      
ocorrer antes e após o processo seletivo; 4. Controle do acesso ao local da prova: A entrada dos                  
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candidatos, servidores e demais trabalhadores no local de realização da prova somente deve ocorrer              
mediante ausência de sinais e sintomas sugestivos de Covid-19. Para isso, no momento da chegada dos                
candidatos, servidores e demais trabalhadores à instituição, deverá ser realizado uma triagem das             
mesmas para identificação de sinais e sintomas, com a aferição de sua da temperatura. Pessoas que                
apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 (tosse, febre, coriza, dor de garganta,              
dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais           
(náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição do apetite, falta de ar), não deverão ser conduzidas para             
o local da realização da prova; 5. Pessoas com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 deverão ser                  
orientados a procurar o serviço de saúde de referência ao atendimento da Covid-19 no município. Deverá                
ser explicitado a informação de que o candidato que apresentar sinais e sintomas compatíveis com a                
Covid-19 não poderá realizar as provas na data divulgada; 6. Local para triagem: A instituição deverá                
estabelecer um local para a triagem de todos os envolvidos no teste seletivo (candidatos, servidores e                
outros trabalhadores), para detecção de sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19; 7. Equipamento              
de Proteção Individual para Triagem: disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI)           
específicos para o profissional que atuará na triagem (na rotina: máscara cirúrgica e protetor facial.               
Para casos suspeitos: luvas de procedimento descartável, avental de TNT descartável, máscara facial             
PFF2 ou N95, diante do risco de abordar pessoas com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19); 8.                  
Uso de máscara facial: Os candidatos, servidores e demais trabalhadores envolvidos no processo seletivo              
deverão comparecer ao local de realização utilizando máscara de proteção facial bem adaptada, com a               
qual deverão permanecer durante todo o processo. É obrigatório manter boca e nariz cobertos. Para uso                
das máscaras deve-se seguir o preconizado pela Resolução 632/20, Disponível em:           
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/632_20.pdf , e   
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/no_22_mascaras_d
e_tecido_para_populacao_v2.pdf; 9. Lavagem das mãos: Antes de adentrar ao local do processo seletivo,             
os candidatos e profissionais deverão efetuar a lavagem das mãos com água corrente e sabão líquido,                
seguida de secagem com papel toalha descartável. Deve-se seguir as etapas de lavagem das mãos               
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19; 10.          
Higienização das mãos com álcool 70% gel: Na entrada da sala da prova deve ser disponibilizado                
dispenser de álcool 70% gel, preferencialmente com acionamento por pedal, para higienização das mãos.              
Os presentes deverão proceder a higienização antes e ao término do processo seletivo, seguindo as               
orientações que estão disponíveis em: https://www.paho.org/pt/covid19; 11. Compartilhamento de         
materiais: Os materiais utilizados pelos candidatos, servidores e demais trabalhadores envolvidos no            
processo seletivo (caneta, borracha, régua, giz, papel, entre outros) devem ser de uso individual e não                
pode ser compartilhado, devendo ser higienizado com álcool 70% líquido e toalha descartável antes e               
após o seu uso. O candidato deverá portar o próprio material necessário para a realização da prova; 12.                  
Manuseio e acondicionamento de documentos: Higienizar as mãos antes e após manusear os documentos              
físicos; Não comer, beber ou fumar durante o manuseio dos documentos; Não colocar os cotovelos sobre                
os documentos durante a consulta; Não molhar os dedos com saliva ou outra substância para manuseio                
das folhas; Evitar acúmulos de documentos, objetos e materiais sobre a mesa; Transportar documentos              
em pastas, envelopes ou caixas plásticas, as mesmas devem ser higienizadas com álcool 70% líquido e                
toalha descartável antes de entregar; Não transportar pastas, envelopes e documentos junto ao corpo;              
Utilizar máscara facial durante o manuseio de documentos para evitar contaminação dos mesmos;             
Limpar bancada antes e após o recebimento dos documentos que serão manuseados; Realizar             
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quarentena de provas e documentos físicos por pelo menos 5 dias, em espaço reservado para este fim,                 
considerando o tempo de sobrevivencia do vírus em superficies inanimadas, conforme estudo disponível             
em: https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701%2820%2930046-3. Ato   
contínuo, a presidente passou ao Protocolo 07665/2020, que solicita parecer da Comissão de Acompanhamento              
e Controle de Propagação do Coronavírus (Covid-19), para processo seletivo da Residência em Enfermagem              
em Urgência e Emergência. Destaca-se, no processo, a informação de que o referido Programa é uma                
especialização presencial com foco para a formação do serviço, que teve início no ano de 2020, já adaptado ao                   
momento de pandemia e os residentes atuam na linha de frente para enfrentamento do COVID-19 em                
Guarapuava. Após análise, a Comissão concedeu parecer FAVORÁVEL, desde que aprovado pelos            
conselhos universitários competentes, para realização do processo seletivo da Residência em Enfermagem            
em Urgência e Emergência na etapa da prova escrita de modo presencial. Todavia, a etapa de entrevista                 
deverá ser realizada de forma virtual evitando o contato físico entre os membros da banca e os                 
candidatos. Para a etapa da prova presencial devem ser seguidos os procedimentos apresentados no              
protocolo 07665/2020, bem como, as recomendações de biossegurança para a prevenção da transmissão             
do coronavírus: 1. Distanciamento físico: Delimitação de espaço físico para realização da prova que              
permita a distância de no mínimo dois metros entre as pessoas presentes no local, conforme orientações                
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) - Resolução 632/20, - Art. 4º: Disponível em:                 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/632_20.pdf; 2.  
Ventilação: Delimitação de espaço físico que possibilite a constante renovação do ar. As janelas e portas                
das salas devem permanecer abertas durante todo o processo seletivo e o ar condicionado deverá               
permanecer desligado; 3. Limpeza e desinfecção: A limpeza e desinfecção devem ser realizadas em todas               
as superfícies de circulação das pessoas (corrimão, janelas, portas e suas maçanetas, lousa, mesas,              
carteiras, cadeiras, interruptores de energia, demais mobiliários e pisos), utilizando água e sabão líquido,              
seguida de enxágue. A desinfecção deve ser realizada com hipoclorito de sódio na concentração de 0,1%                
ou álcool líquido 70% de acordo com a recomendação ANVISA consultando o link:             
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/586json-file-1 A limpeza e desinfecção deve      
ocorrer antes e após o processo seletivo. 4. Controle do acesso ao local da prova: A entrada dos                  
candidatos, servidores e demais trabalhadores no local de realização da prova somente deve ocorrer              
mediante ausência de sinais e sintomas sugestivos de Covid-19. Para isso, no momento da chegada dos                
candidatos, servidores e demais trabalhadores à instituição, deverá ser realizado uma triagem das             
mesmas para identificação de sinais e sintomas, com a aferição de sua da temperatura. Pessoas que                
apresentarem sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 (tosse, febre, coriza, dor de garganta,              
dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia), distúrbios            
gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço (astenia), diminuição do apetite (hiporexia), dispnéia         
(falta de ar)), não deverão ser conduzidas para o local da realização da prova; 5. Pessoas com sinais e                   
sintomas compatíveis com a Covid-19 deverão ser orientados a procurar o serviço de saúde de referência                
ao atendimento da Covid-19 no município; Explicitar a informação de que o candidato que apresentar               
sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19 não poderá realizar as provas na data divulgada; 6. Local                 
para triagem: A instituição deverá estabelecer um local para a triagem de todos os envolvidos no teste                 
seletivo (candidatos, servidores e outros trabalhadores), para detecção de sinais e sintomas compatíveis             
com a Covid-19; 7. Equipamento de Proteção Individual para Triagem: disponibilizar Equipamentos de             
Proteção Individual (EPI) específicos para o profissional que atuará na triagem (na rotina: máscara              
cirúrgica e protetor facial. Para casos suspeitos: luvas de procedimento descartável, avental de TNT              
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descartável, máscara facial PFF2 ou N95, diante do risco de abordar pessoas com sinais e sintomas                
compatíveis com a Covid-19); 8. Uso de máscara facial: Os candidatos, servidores e demais trabalhadores               
envolvidos no processo seletivo deverão comparecer ao local de realização utilizando máscara de             
proteção facial bem adaptada, com a qual deverão permanecer durante todo o processo. É obrigatório               
manter boca e nariz cobertos. Para uso das máscaras deve-se seguir o preconizado pela Secretaria de                
Estado da Saúde do Paraná (SESA) - Resolução 632/20, - Art. 4º: Disponível em:              
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/632_20.pdf, e  
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-06/no_22_mascaras_d
e_tecido_para_populacao_v2.pdf; 9. Lavagem das mãos: Antes de adentrar ao local do processo seletivo,             
os candidatos e profissionais deverão efetuar a lavagem das mãos com água corrente e sabão líquido,                
seguida de secagem com papel toalha descartável. Deve-se seguir as etapas de lavagem das mãos               
preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19; 10.          
Higienização das mãos com álcool 70% gel: Na entrada da sala de realização do processo seletivo deve                 
ser disponibilizado dispenser de álcool 70% gel, preferencialmente com acionamento por pedal, para             
higienização das mãos após sua lavagem. Candidatos e profissionais devem proceder a higienização antes              
do início e ao término do processo seletivo, seguindo as orientações que estão disponíveis em:               
https://www.paho.org/pt/covid19 11. Compartilhamento de materiais: Os materiais utilizados pelo         
candidato e profissionais envolvidos no processo seletivo (caneta, borracha, régua, giz, papel, entre             
outros) devem ser de uso individual, não devendo ser compartilhados; 12. Manuseio e acondicionamento              
de documentos: Deve higienizar as mãos antes e após manusear os documentos físicos; Não fumar, comer                
ou beber durante o manuseio dos documentos; Não colocar os cotovelos sobre os documentos durante a                
consulta; Não molhar os dedos com saliva ou outra substância para manuseio das folhas; Evitar               
acúmulos de documentos, objetos e materiais sobre a mesa; Transportar os documentos em pastas,              
envelopes ou caixas plásticas, as mesmas devem ser higienizadas com álcool 70% líquido e toalha               
descartável antes de entregar; Não transportar pastas, envelopes e documentos junto ao corpo; Utilizar              
máscara facial durante o manuseio de documentos para evitar contaminação dos mesmos; Limpar             
bancada antes e após o recebimento dos documentos que serão manuseados; Realizar quarentena de              
provas e documentos físicos por pelo menos 5 dias, em espaço reservado para este fim, considerando o                 
tempo de sobrevivencia do vírus em superficies inanimadas, conforme estudo disponível em:            
https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701%2820%2930046-3. Ato  
contínuo, a presidente passou à análise do Protocolo 06672/2020, de autoria da professora Andressa Kolody,               
que solicita 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. No processo, é explicado os procedimentos              
para, em parceria com o Instituto Assistencial Dom Bosco (IADB), implantar o projeto “Cartas da Quarentena”,                
se comprometendo, com todos os cuidados que as normativas exigem, auxiliar na entrega da primeira carta, na                 
residência dos adolescentes que participarão do projeto, e, depois, os adolescentes deverão se dirigir ao CRAS                
para retirada das cartas. Após análise, a Comissão concedeu parecer FAVORÁVEL, desde que aprovado              
pelos conselhos universitários competentes, à realização do projeto, e desde que sigam os procedimentos              
apresentados no protocolo 06672/2020, bem como, as recomendações de biossegurança para a prevenção             
da transmissão do coronavírus: 1. Distanciamento físico: Deverá ser mantido o distanciamento de no              
mínimo dois metros entre as pessoas presentes nos locais de entrega e retirada das cartas, bem como nos                  
meios de transporte, conforme orientações da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) -               
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Resolução 632/20, Art. 4º: Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_       
restritos/files/documento/2020-06/632_20.pdf; 2. higienização das mãos com álcool 70%: Antes e após           
entregar e coletar as cartas os envolvidos deverão efetuar a higienização das mãos com álcool 70% gel,                 
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde, disponível em:         
https://www.paho.org/pt/covid19. Sempre que possível, as mãos deverão ser higienizadas com água,           
sabão líquido e secar com toalha descartável; 3. Uso de máscara facial: Os envolvidos no projeto deverão                 
comparecer ao local de coleta das cartas utilizando máscara de proteção facial bem adaptada, com a qual                 
deverão permanecer durante todo o processo. É obrigatório manter boca e nariz cobertos. Para uso das                
máscaras deve-se seguir o preconizado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) -               
Resolução 632/20, - Art. 4º: Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/        
files/documento/2020-06/632_20.pdf, e https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/   
documento/2020-06/no_22_mascaras_de_tecido_para_populacao_v2.pdf; 4. Compartilhamento de    
materiais: Os materiais utilizados pelos envolvidos no projeto (caneta, borracha, régua, giz, papel, entre              
outros) devem ser de uso individual, não devendo ser compartilhados e devem ser higienizados antes e                
após o uso com álcool 70% líquido e toalha descartável; 4. Manuseio e acondicionamento das cartas:                
Higienizar as mãos antes e após manusear as cartas; Não comer, beber ou fumar durante o manuseio das                  
cartas; Não molhar os dedos com saliva ou outra substância para manuseio das cartas; Transportar as                
cartas em pastas, envelopes ou caixas plásticas exclusivas para este fim, as quais deverão ser higienizadas                
com álcool 70% líquido e toalha descartável antes e após o uso; Não transportar pastas, envelopes e                 
documentos junto ao corpo; Acomodar as cartas que serão entregues aos jovens em sacos pláticos               
descartáveis, os quais deverão ser higienizados com álcool 70% líquido e toalha de descartável antes de                
serem entregue aos destinatários; Utilizar máscara facial durante a escrita e o manuseio das cartas               
recebidas; Realizar quarentena das cartas por pelo menos 5 dias, em espaço reservado para este fim,                
considerando o tempo de sobrevivencia do vírus em superficies inanimadas, conforme estudo disponível             
em: https://www.journalofhospitalinfection.com/action/showPdf?pii=S0195-6701%2820%2930046-3; 6.   
Agendamento da entrega e coleta: Promover um agendamento para a entrega das cartas pelos jovens nos                
postos de coleta, evitando a aglomeração dos mesmos no local; 7 - Deslocamento da equipe: Durante o                 
deslocamento da equipe com veículo deverá ser mantidos a higiene do veículo com álcool 70% antes e                 
após o uso; todos deverão manter a máscara no interior do veículo; Manter o distanciamento físico entre                 
os ocupantes do veículo; Manter as janelas do veículo abertas e o ar condicionado desligado durante todo                 
o tempo. Ato contínuo, a presidente passou à análise do Protocolo 08247/2020, de autoria do professor                
Cleverson Fernando Salache, que solicita análise de retorno das aulas do Curso de MBA em Gestão Estratégica,                 
Inovação e Marketing e início de nova turma. Após análise da Comissão e considerando a Resolução nº                 
1173/2020 da SESA, a Comissão concedeu parecer FAVORÁVEL ao retorno, desde que aprovado pelos              
conselhos universitários competentes e que sigam as recomendações contidas no Protocolo de Retorno às              
Atividades Presenciais na Unicentro, quando este for publicado. 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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