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Foz do Iguaçu, 08 de dezembro de 2021. 

 
Oficio nº 2875/21 – SMSA - SECRETARIA DA SAÚDE
 
Assunto: OFÍCIO Nº 408/2021 - INFORMA / RESPONDE
 
Senhor Reitor:

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos informar que, em atenção ao contido no ofício nº 408/2021 
dessa Universidade, colocamos à disposição, para atendimento a estrangeiros, a Unidade de Saúde 
do Jardim Jupira (endereço: rua Raul Pompeia, s/n - telefone: 3901-3330; responsável: Karine 
Kiatkowski Martins; e-mail:  ubsjupira@hotmail.com; horário de atendimento: das 07 horas às 13 
horas).

 

Assim, os estrangeiros podem ser vacinados na Unidade de Saúde de referência para estrangeiros 
(US Jardim Jupira),devendo apresentar o documento de identificação oficial com foto, para os 
atendimentos, Importa orientá-los quanto ao horário de funcionamento da unidade.    

 

Certos de atuarmos de acordo com os princípios e normativas do Sistema Único de Saúde (SUS), 
realizando ações eficazes na área da saúde Pública, renovamos votos de consideração e apreço.

 

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 
Rosa Maria Jeronymo Lima - Secretária Municipal da Saúde

 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
Gleison Alisson Pereira de Brito - Reitor
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

REITORIA

À Senhora 
ROSA MARIA JERÔNYMO LIMA 
Secretaria Municipal de Saúde 
Av. Brasil, 1637 - Centro, 
Foz do Iguaçu - PR, CEP 85851-000 
saude@pmfi.pr.gov.br

Assunto: Possibilidade de Estudantes estrangeiros vacinarem-se em Foz do Iguaçu.

 
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA apresenta questionamento
quanto à possibilidade de vacinação dos estudantes estrangeiros da UNILA.
 
Com a confirmação pelo Ministério da Saúde, em 26 de fevereiro de 2020, do primeiro caso de
coronavírus e a confirmação, em 17 de março, da primeira morte pelo mesmo vírus, a UNILA
decidiu pela suspensão de suas atividades de ensino presencial. Esse movimento permitiu que
os estudantes estrangeiros retornassem aos seus países de origem.
 
Considerando o atual cenário epidemiológico, que já permite a elaboração de um
planejamento para o retorno das atividades suspensas, solicitamos a formalização de uma
resposta quanto:
 
a) a possibilidade dos estudantes estrangeiros da UNILA se vacinarem nas unidades de
atendimento do município; e
b) a documentação necessária para comprovação da condição de estudante estrangeiro da
UNILA.
 
Reafirmamos nosso agradecimento e colocamo-nos à disposição para futuras parcerias.
 
 
 Atenciosamente,
 

(Assinado eletronicamente em 07/12/2021 09:52)
GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO

Reitor - Titular - REITORIA
Matrícula: 1924802

OFÍCIO N° 408/2021/REITORIA

Foz do Iguaçu, 7 de dezembro de 2021.
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A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.
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