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Regulamenta o acesso às unidades da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
- UNILA no período de pandemia do novo Coronavírus.

Referências

Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia provocada
pelo novo coronavírus;

Portaria nº 197/2021-GR, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços
da UNILA (publicada no Boletim de Serviço nº 45, de 2 de junho de 2021, p.2);

Resolução COSUEN nº 2 de 2021, que prorroga, com alterações, a regulamentação especial
para o ensino de graduação em decorrência da situação de pandemia de COVID-19, para os
períodos letivos regulares 2020.2, 2021.1, 2021.2 e períodos letivos de férias e de internato
correspondentes (publicada no Boletim de Serviço nº 36, de 7 de maio de 2021, p. 8);

Recomendações do Ministério da Saúde de prevenção e controle da pandemia do novo
coronavírus;

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais;

Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021, que estabelece
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. .

Plano de Trabalho Remoto Emergencial e Trabalho Presencial durante o período de TRE
(Notificação nº 1/2021–GR)

Diretrizes de Uso e Ocupação de Espaços

Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842 – Edifício Lorivo – Bairro Itaipu A
Foz do Iguaçu – PR – CEP: 85.866-000 – Fone: (45) 3522-9738 – Site: www.unila.edu.br

https://atos.unila.edu.br/atos/portaria-n-ordm-397-2021-gr-768.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872
https://mcusercontent.com/ef0f89f097b19ac73abc3aefa/files/d3e24a01-cb1d-573f-c13f-9b8f78fd6d80/Portaria_uso_de_m%C3%A1scara.pdf
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/45.2021.pdf
https://sig.unila.edu.br/public/jsp/documentos/documento_visualizacao.jsf?idDoc=534267
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/36.2021_0.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-se-proteger
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/como-se-proteger
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/Notificao1Reitoria2.pdf
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/Notificao1Reitoria2.pdf
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/documentos-1/diretrizes-para-uso-de-espaco-1.pdf
http://www.unila.edu.br/

