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Alguns dos membros do CIEC, vinculados à área da 
saúde, integram o quadro de servidores do munícipio, 
fato que facilita a comunicação do Comitê com os ór-
gãos da saúde local. 

Após a constituição do CIEC, uma das primeiras e ur-
gentes pautas a serem tratadas foi a necessidade da 
suspensão das aulas presenciais da Graduação e da 
Pós-Graduação, além da resposta à comunidade de 
como se organizariam as atividades administrativas. 
Em reunião ocorrida em 16 de março de 2020, foi de-
liberado, com extensa participação dos profissionais 
da área da saúde, pela imediata suspensão das aulas e 
implementação do expediente administrativo especial 
(home office), por tempo determinado. Assim, as Por-
tarias nº 96/2020 – GR e 97/2020 – GR, publicadas em 
18 de março de 2020, suspenderam por 14 (catorze) 
dias as aulas e estabeleceram home office pelo período 
de 15 (quinze) dias. 

Em um segundo momento, acompanhando o avanço 
da pandemia de Covid-19, o CIEC decidiu, em reunião 
realizada em 24 de março, prorrogar as portarias aci-
ma, por tempo indeterminado. Assim, foram emitidas 
as Portarias nº 123/2020 – GR e 124/2020 – GR, em 25 
de março de 2020. 

Nesse sentido, todas as macrounidades da UNILA emi-
tiram algum tipo de orientação para a comunidade, 
interna e externa, apresentando as medidas adminis-
trativas e acadêmicas adotadas, bem como a forma de 
atuação da unidade durante o período de isolamento 
social.

A cronologia do número de pessoas que contraíram 
a Covid-19, desde o fim do ano anterior, revela uma 
rápida disseminação mundial, que levou a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) a decretar emergência 
de saúde pública de interesse internacional, no fim de 
janeiro de 2020. Essa medida é tomada quando um 
evento com implicações para a saúde pública ocorre de 
maneira inesperada e supera as fronteiras do país ini-
cialmente afetado, no caso a China, demandando uma 
ação internacional imediata. No Brasil, o Ministério da 
Saúde confirmou em 26 de fevereiro o primeiro caso 
de Covid-19. Em 17 de março, o Ministério da Saúde 
confirmou a primeira morte pela doença.

Diante deste cenário, as Instituições Públicas de En-
sino Superior passaram a adotar diferentes medidas 
para compreender e enfrentar este vírus. A Reitoria da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA), no intuito de estabelecer um planejamento 
institucional para o adequado enfrentamento do avan-
ço do coronavírus, decidiu instituir um comitê consulti-
vo para criar protocolos, estabelecer medidas e propor 
ações de orientação para a comunidade universitária 
quanto ao avanço da pandemia de Covid-19. 

Reuniram-se representantes de diferentes áreas da UNI-
LA, como infraestrutura, comunicação, gestão e saúde, 
para integrar o Comitê Institucional de Enfrentamento 
à Covid-19 (CIEC). Em razão da gravidade da temática 
de que tratará o CIEC, o número de membros ficou aci-
ma do recomendado pelo Decreto nº 9.759/2019, mas 
devidamente justificável pelo grave momento que se 
vive. Assim, foi publicada a Portaria nº 94/2020 – GR, 
em 13 de março de 2020, e retificada pela Portaria nº 
95/2020 – GR, conforme Anexo I. 

O CIEC estabeleceu, inicialmente, dois encontros sema-
nais até que o risco de proliferação do vírus estivesse 
controlado. Considerando que as ações emergenciais 
já haviam sido deliberadas e implementadas, a perio-
dicidade das reuniões, a partir de 17 de abril, passou a 
ser semanal. O Comitê possui caráter consultivo e suas 
atribuições estão definidas na portaria de criação. Os 
encontros do CIEC são realizados por meio de platafor-
mas eletrônicas, como a conferenciaweb.rnp, acatan-
do as orientações de isolamento social e dispensando 
a necessidade de recursos financeiros para viagens ou 
outras ações que atendem ao Comitê.

1. INTRODUÇÃO
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As ações e orientações presentes neste 
documento estão agrupadas de forma 
a melhor organizar o funcionamento 
da Universidade durante o período crí-
tico. Assim, concebemos que as ações 
da instituição podem ocorrer na dimen-
são administrativa – atividades vincula-
das às áreas-meio da Universidade –, 
na dimensão acadêmica – atividades 
vinculadas às áreas finalísticas – e na 
dimensão interinstitucional – atividades 
realizadas em parceria com outras ins-
tituições.

3.1. Das medidas adminis-
trativas 

Com a adoção do expediente adminis-
trativo especial, a restrição de acesso 
aos espaços da UNILA e a orientação 
dos órgãos de Saúde pela necessidade 
do isolamento social, algumas medidas 
foram implementadas no sentido de 
garantir que as atividades administrati-
vas continuem sendo realizadas, apesar 
das dificuldades enfrentadas. Assim, 

listamos abaixo as seguintes ações: 

3.1.1. Da manutenção das ati-
vidades administrativas

Com a implementação do Expediente 
Administrativo Especial – home offi-
ce –, que possibilita que os servidores 
técnico-administrativos realizem as ati-
vidades laborais a partir de suas casas, 
algumas ações tiveram que ser adota-
das a fim de garantir as mínimas condi-
ções para o desenvolvimento pleno das 
atividades administrativas. Esse suporte 
foi realizado por diferentes áreas, em 
especial pela Coordenadoria de Tecno-
logia da Informação (CTIC), PROAGI e 
pelo Departamento de Promoção e Vi-
gilância à Saúde. São elencadas, abai-
xo, as seguintes ações:

•	 Empréstimo de equipamentos de note-
book e de desktop aos servidores que não 
possuem computador em casa.

•	 Consultoria on-line, por parte do Depar-
tamento de Promoção e Vigilância à Saúde 
(DPVS), para ajustes na estação de trabalho 
domiciliar para aqueles que estão realizan-

do suas atividades de maneira remota. 
•	 Comunicado às empresas que prestam 
serviços terceirizados para que instruam 
seus funcionários que estão nos grupos de 
risco a permanecerem em casa.

•	 Manutenção de alguns serviços terceiri-
zados com a adoção de medidas especiais 
para evitar aglomeração e contágio. 

•	 Suspensão do serviço de malote. 

•	 Manutenção do serviço de transporte 
para as demandas essenciais e extraordiná-
rias. 

•	 Implementação de ações de Tecnologia 
da Informação (TI) para suporte ao trabalho 
remoto de servidores:

 » disponibilização de página no site da 
CTIC com orientações e manuais sobre 
acesso aos recursos de TI fora da rede da 
UNILA (https://portal.unila.edu.br/pro-
agi/ctic/orientacoes-gerais/trabalho-re-
moto);

 » configuração de VPN (Virtual Private Ne-
twork) para acesso aos recursos de TI dispo-
níveis apenas na rede interna;

Foi elaborado para garantir a continuidade do funcionamen-
to da instituição, estabelecendo as diretrizes para organizar, 
orientar, facilitar e uniformizar as ações necessárias às res-
postas de controle e combate a ocorrências anormais, trazi-
das pela pandemia de Covid-19. 

O Plano de Contingência da UNILA visa descrever as medidas 
adotadas para garantir o funcionamento de procedimentos 
e processos importantes para a instituição, bem como apre-
sentar as ações de enfrentamento da pandemia. O docu-
mento oferece diretrizes à comunidade da UNILA, formada 
por docentes, técnico-administrativos, discentes e terceiriza-
dos.

2.1. Dos objetivos 

I - Reunir as estratégias, ações e rotinas a serem adotadas 
no âmbito da UNILA, de forma coordenada, enquanto per-
sistirem as recomendações de isolamento social e de enfren-
tamento da emergência em saúde pública decorrente da 
Covid-19;

II - Produzir material de orientação para a comunidade aca-
dêmica; 

III - Mobilizar recursos operacionais adicionais para enfrenta-
mento da Covid-19; 

IV - Informar periodicamente a comunidade universitária das 
ações para enfrentamento institucional da pandemia; e

V - Manter a comunidade acadêmica mobilizada e atenta 
aos riscos e divulgar medidas sanitárias necessárias a fim de 
evitar o contágio.

2. DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 3. DIMENSÕES

https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/orientacoes-gerais/trabalho-remoto
https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/orientacoes-gerais/trabalho-remoto
https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/orientacoes-gerais/trabalho-remoto
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portando documento oficial com foto.

Acesso ao PTI: caso o solicitante 
necessite acessar as instalações do PTI, 
será também necessário encaminhar 
o número da placa do veículo ao 
e-mail reitoria.gabinete@unila.edu.br, 
além dos demais dados já citados, e 
apresentar o respectivo passe veicular e 
o crachá na barreira da Itaipu Binacional, 
no momento da entrada. O ingresso ao 
PTI estará sujeito a regras e normas de 
segurança que, porventura, venham a 
ser implementadas pela Itaipu.

Em todos os casos, a análise da de-
manda e a possível aprovação ficarão 
a cargo da Reitoria, observando-se os 
critérios e condições discriminadas na 
Portaria nº 131/2020/GR.

3.1.5. Das orientações de saú-
de aos servidores

Para evitar aglomerações e fortalecer 
o isolamento social, a Reitoria, por de-
liberação do Comitê Institucional de 
Enfrentamento à Covid-19, emitiu a 
Portaria nº 97/2020/GR, alterada pela 
Portaria nº 124/2020-GR, de 24 de 
março de 2020 – GR, regulamentado 
o expediente administrativo especial 
por tempo indeterminado. Além das 
orientações previstas na Portaria, a Pró
-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGE-
PE) divulga orientações constantes por 
meio do La Semana Unilera, e estabele-
ceu as seguintes ações: 

•	 Orientação aos servidores que retorna-
ram de viagens a trabalho, para adoção de 
procedimentos especiais e aumento da vigi-
lância com possíveis sintomas de Covid-19.

•	 Consultoria, por parte do DPVS, aos 
servidores que estão realizando exercício 
físico em casa. A ideia é abrir um canal 
por meio do qual docentes e técnico-
administrativos possam tirar dúvidas 
sobre os exercícios que têm realizado. 
Interessados podem enviar e-mail 
para talita.coelho@unila.edu.br ou acessar 
a sala de webconferência, de terça a sexta-
feira, das 9h30 às 10h30.

 

•	 Atendimento on-line, por parte do 
DPVS, com a psicóloga Juliana Medeiros. 
Os servidores que se interessem pelo 
acompanhamento psicológico on-line 
podem solicitar agendamento através do 
e-mail juliana.medeiros@unila.edu.br.  

•	 Em caso de dúvidas relacionadas à 
saúde do servidor, a PROGEPE informa que 
deve ser enviado e-mail para o endereço 
eletrônico dpvs@unila.edu.br.

Em atendimento à Instrução Normativa 
nº 28, da Secretaria de Gestão e De-
sempenho de Pessoal do Ministério da 
Economia, de 25 de março de 2020, a 
PROGEPE comunicou as seguintes ve-
dações:

•	 alteração de férias;

•	 reversão de jornada; 

•	 pagamento de auxílio-transporte; e

•	 pagamento de adicional de insalubri-
dade. 

 » autorização dos usuários que demanda-
ram acesso à VPN da Universidade;

 » redirecionamento de chamadas telefôni-
cas de ramais internos para números exter-
nos;

 » configuração dos computadores institu-
cionais emprestados aos servidores, para 
uso na rede externa;

 » suporte técnico a diversas situações en-
frentadas pelos usuários, em virtude da 
grande variedade de equipamentos e ver-
sões de sistema operacional que os servido-
res utilizam em casa;

 » capacitações e elaboração de manuais 
sobre o serviço de webconferência, para 
uso dos servidores e órgãos colegiados
(https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/
manuais-de-uso/conferencia-web).

3.1.2.  Da comunicação insti-
tucional 

Em momentos de crise, a Comunicação 
Institucional ganha contorno de grande 
relevância e torna-se uma ferramenta 
indispensável para orientar, divulgar e 
esclarecer a sociedade. Nesse sentido, 
as primeiras orientações da Reitoria fo-
ram:

•	 A criação de uma página especial no site 
da UNILA para tratar do novo coronavírus e 
centrlizar as principais normativas, avisos e 
conteúdos produzidos para a comunidade 
acadêmica. Este é, também, o espaço de 
divulgação das decisões tomadas pelo 
Comitê de Enfrentamento da Covid-19. 
A página está disponível em: <https://
portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/
coronavirus>.

•	 Manutenção do sistema comunica 
(comunica.unila.edu.br), para envio de 
demandas à Secretaria de Comunicação 
Social (SECOM) da UNILA.

3.1.3.  Dos serviços

A Pró-Reitoria de Administração, Ges-
tão e Infraestrutura (PROAGI), no âm-
bito de suas competências, criou uma 
página no site da UNILA (disponível em: 
<https://portal.unila.edu.br/informes/
coronavirus-atendimento-da-proagi>), 
com todas as informações de funcio-
namento da unidade, e realizou as se-
guintes orientações:

Protocolo e Arquivo:
O serviço de malote está suspenso, 
sendo atendidas apenas questões 
essenciais, mediante agendamento 
por meio do endereço eletrônico: 
protocolo@unila.edu.br.
 
O atendimento presencial do Protocolo 
está suspenso em todas as unidades, e 
o recebimento de correspondências é 
verificado somente às quartas-feiras. 
Solicitações de liberação de acesso 
ao sistema, para trâmite e cadastro 
de documentos e processos, devem 
ser encaminhadas pelo endereço 
eletrônico: protocoloearquivo@unila.
edu.br.

Retirada de bens patrimoniais:
A retirada de materiais permanentes 
e/ou de consumo do depósito foi 
suspensa pela Portaria nº 130/2020-
GR. Situações específicas devem 
ser encaminhadas pelo endereço 
eletrônico: logistica@unila.edu.br.

Aquisições e contratações:
Considerando a Portaria nº 130/2020/
GR, os prazos para entrega/prestação 
de serviços não concluídos foram 
prorrogados, devendo o atendimento 
ser previamente agendado pelos 
endereços eletrônicos: almoxarifado@
unila.edu.br ou logística@unila.edu.br.

Chamamento Público:
Com o intuito de implementar a ação 
que visa à produção, testagem e distri-
buição de álcool glicerinado, a UNILA 
realizou um Chamamento Público para 
doação de insumos.

3.1.4. Das medidas de acesso 
às unidades da UNILA

A Reitoria, por deliberação do Comitê 
Institucional de Enfrentamento à Co-
vid-19, emitiu a Portaria nº 131/2020/
GR, que restringiu o acesso da comuni-
dade acadêmica às unidades da UNILA.

A Portaria permite a exceção aos casos 
estritamente essenciais e inadiáveis, e 
mediante requisição eletrônica, com a 
devida justificativa, sujeita à análise e 
aprovação. Para isso, o solicitante deve 
atendar aos seguintes procedimentos: 

Acesso de estudantes: discentes que 
precisarem acessar as dependências 
de quaisquer unidades da UNILA, 
exclusivamente para fins de pesquisa, 
deverão solicitar ao orientador que 
encaminhe pedido para o e-mail 
reitoria.gabinete@unila.edu.br, com 
os seguintes dados: nome completo e 
RG/RNE do aluno, a unidade que será 
acessada, espaço e período de acesso, 
além de uma justificativa devidamente 
fundamentada. O estudante que 
necessitar de acesso às unidades por 
outros motivos deverá encaminhar 
solicitação para o e-mail reitoria.
gabinete@unila.edu.br, informando o 
nome completo, RG/RNE, motivo do 
acesso, data e qual espaço pretende 
acessar. Se autorizado, o discente 
deverá se identificar no momento do 
acesso, portando documento oficial 
com foto.

Acesso de servidores: os servidores 
que necessitarem acessar as dependên-
cias de quaisquer unidades da Univer-
sidade, para atividades estritamente 
essenciais e inadiáveis, deverão solicitar 
autorização do chefe da sua macrou-
nidade (Institutos, Pró-Reitorias, Se-
cretarias etc.), que deverá encaminhar 
e-mail para reitoria.gabinete@unila.
edu.br, com os seguintes dados: nome 
completo e RG do servidor autorizado, 
a unidade que pretende adentrar, es-
paço e período de acesso, bem como 
justificativa devidamente fundamen-
tada. Se autorizado, o servidor deverá 
se identificar no momento do acesso, 

https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/manuais-de-uso/conferencia-web
https://portal.unila.edu.br/proagi/ctic/manuais-de-uso/conferencia-web
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/coronavirus
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/coronavirus
https://portal.unila.edu.br/informes-coronavirus/coronavirus
comunica.unila.edu.br
https://portal.unila.edu.br/informes/coronavirus-atendimento-da-proagi
https://portal.unila.edu.br/informes/coronavirus-atendimento-da-proagi
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação (PRPPG) repassou as seguintes 
orientações:

•	 Que as bancas de monografia, de espe-
cialização, dissertações e teses sejam reali-
zadas, preferencialmente, de forma remota, 
ou adiadas, caso os membros das bancas 
assim concordarem.

•	 Os editais oriundos de recursos externos, 
ou financiados por agências de fomento 
(CNPq e Fundação Araucária), mantêm-se 
vigentes, nos seus prazos específicos. 

•	 Os editais da PRPPG fomentados com re-
cursos da UNILA tiveram seus cronogramas 
adiados para 2021, tanto as etapas de exe-
cução quanto de prestação de contas. 

•	 A execução das atividades referentes ao 
Edital nº 137/2018/PRPPG - Agenda Trípli-
ce foi adiada até 31 de agosto de 2021, 
e a execução das atividades do Edital nº 
10/2018/PRPPG - Apoio aos Grupos de Pes-
quisa foi adiada até 31 de julho de 2021. 

•	 Os processos seletivos continuarão sendo 
realizados pelos programas de pós-gradua-
ção, individualmente, seguindo seus calen-
dários e regulamentos, considerando a au-

tonomia outorgada aos PPGs.

•	 O processo seletivo em andamento (PP-
GHIS) terá duas etapas de seleção, realiza-
das de forma remota, no início do segundo 
semestre. Os demais cursos, tanto stric-
to quanto lato sensu, têm previsão de reali-
zarem seus processos seletivos em 2020-2.

•	 A Portaria Capes n° 36, de 19 de março 
de 2020, recomenda a suspensão, por 60 
dias, dos prazos de defesa de dissertações 
e teses. Contudo, não afasta a possibilidade 
de defesas utilizando tecnologias de comu-
nicação a distância. A PRPPG informa que 
acatou essa recomendação. As atividades 
de pesquisa, nos laboratórios, devem prio-
rizar as ações essenciais. Sugere-se que as 
atividades que puderem ser reduzidas (ou 
suspensas), que assim se procedam.

•	 As atividades de pesquisa, nos labora-
tórios, devem priorizar as ações essenciais. 
Sugere-se que as atividades que puderem 
ser reduzidas (ou suspensas), que assim se 
procedam. Adicionalmente, recomenda-se 
que os experimentos, de longo prazo, pre-
ferencialmente, não sejam iniciados nes-
te período de quarentena.

 

•	  Suspensão de todas as atividades de au-
las da graduação e pós-graduação, não sen-
do permitidas atividades que utilizem tec-
nologias de informação e comunicação, 
conforme Decisão nº 1/2020/PROGRAD, de 
27 de março de 2020.

O Ministério da Educação (MEC) publi-
cou, em 18 de março de 2020, a Por-
taria nº 343/2020, que dispõe sobre a 
substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar 
a situação de pandemia do novo coro-
navírus. No entanto, a oferta de disci-
plinas de forma remota exige um traba-
lho prévio de elaboração de conteúdo 
e a disponibilidade de plataformas vir-
tuais, além de requerer dos estudantes 
acesso à rede mundial de computado-
res (World Wide Web), condições estas 
que não são totalmente atendidas no 
âmbito da UNILA. Por essa razão, após 
consultar as coordenações de curso e 
programas, bem como as direções das 
unidades acadêmicas, decidiu-se por 
não utilizar meios de tecnologia de 
informação e comunicação neste mo-
mento.

Ressalta-se, ainda, que a adoção de 
mecanismos alternativos às aulas pre-
senciais não está totalmente descar-
tada. A UNILA possui uma Política de 
Educação a Distância aprovada pelo 
Conselho Superior e conta com um 
Departamento de Educação a Distân-
cia. Portanto, mantém-se em estudo a 
possibilidade de oferta de disciplina em 
caráter remoto.

Reitera-se que o calendário acadêmico 
precisará ser reajustado tão logo haja a 
recomendação de retorno das ativida-
des acadêmicas, quando será divulga-
do o novo calendário, pontuando-se a 
reposição presencial de todo o conte-
údo programático das disciplinas, para 
não ferir o tratamento isonômico que 
deve ser dado aos estudantes.

•	 Prorrogação das datas para as defesas 
de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
e para consolidação das turmas. Havendo 
o interesse dos discentes e orientadores em 
realizar a defesa no período, a atividade de-
verá ser realizada de forma remota, fican-
do a cargo do orientador o contato com 
os membros da banca e a organização da 
defesa.

•	 Suspensão dos cronogramas de editais 
lançados para o período e suspensão do 
lançamento de novos editais até a norma-
lização das atividades. 

•	 Suspensão das atividades da graduação 
e pós-graduação previstas em calendário 
acadêmico. 

•	 Suspensão do transporte intercampi até 
a retomada das atividades acadêmicas. 

   

3.2.  Das medidas acadêmicas
3.2.1 Da Graduação 3.2.2 Da Pós-Graduação e Pesquisa 
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so, há demandas de apoio às ações que já 
estão sendo executadas no enfrentamento 
da Covid-19 por servidores e estudantes, 
especialmente da área da saúde, nas quais a 
PROEX está verificando a operacionalização 
de editais de fomento. 

3.2.4. Das orientações aos es-
tudantes estrangeiros e inter-
cambistas

A Pró-Reitoria de Relações Institucio-
nais e Internacionais (PROINT), no tra-
balho de apoio aos estudantes inter-
cambistas da UNILA no exterior, aos 
estudantes estrangeiros e estrangeiros 
em intercâmbio na UNILA, realizou as 
seguintes ações: 

•	 Estabeleceu uma política de comuni-
cação constante com os 52 estudantes 
em mobilidade OUT (em IES internacional 
ou nacional) e com os sete estudantes em 
mobilidade IN (na UNILA), bem como o 
acompanhamento da situação de cada um 
deles, no intuito de mapear demandas que 
possam surgir em função da pandemia de 
Covid-19.  

•	 Foi disponibilizado um número de 
WhatsApp, para facilitar a comunicação de 
situações de dificuldade e de emergência. 

•	 Foram encaminhados informes às IES 
conveniadas, internacionais e nacionais, 
sobre a condução do enfrentamento da 
pandemia pela UNILA, além das diretrizes 
nacionais dos Ministérios da Saúde e da 
Educação do Brasil.

•	 Quanto aos estudantes estrangeiros da 
Graduação, em especial aos que ingressa-
ram em 2020, foram encaminhadas orien-
tações, por meio do endereço eletrônico, 
sobre a regularização da condição legal, 
uma vez que todos os agendamentos da 
Polícia Federal no País foram suspensos. Os 
estudantes também estão sendo orientados 
sobre como acessar informações da UNILA 
e de seus cursos, bem como sobre a organi-
zação da cidade, entre outros pontos. 

•	 A PROINT informa que vem trabalhando 
em parceria com a PRAE no que tange ao 
levantamento de necessidades dos estu-
dantes internacionais e sua condição du-
rante o período de suspensão das ativida-
des de ensino. Para isso, foi criado um GT 
de acompanhamento aos discentes durante 
a pandemia de Covid-19.

•	 A PROINT informou, ainda, que está tra-
balhando com os conselheiros das embai-
xadas, com o intuito de, em conjunto com 
a PRAE, conseguir atender à demanda dos 
estudantes dos seus respectivos países.

•	 As reuniões com os diversos parceiros es-
tão sendo realizadas por meio de videocon-
ferência. Quando se trata de reunião com 
entes internacionais, são utilizadas tecno-
logias como Skype. Já no caso de reuniões 
com parceiros nacionais, utiliza-se a plata-
forma Webconference UNILA. Em todos os 
casos, registram-se discussões, apontamen-
tos e encaminhamentos, por meio de atas.

•	 A PROINT, em conjunto com a Reitoria, 
suspendeu os dois editais de mobilidade 
para o segundo semestre de 2020. No en-
tanto, a unidade segue com a elaboração 
da proposta de resolução que regulamen-
tará o ingresso dos estudantes estrangei-
ros e que será submetida à COSUEN. Essa 
normativa deverá orientar os seguintes pro-
cessos de seleção: PSI, PSIN e PSRH, para 
ingresso em 2021. 

•	 Outra importante medida da Pró-Reitoria 
de Relações Institucionais e Internacionais, 
e que tem por objetivo o ingresso e apoio 
aos estudantes estrangeiros, é a articulação 
com o Itamaraty para divulgação dos editais 
de seleção, tão logo eles sejam publicados, 
bem como a divulgação de orientações para 
inscrição no Processo de Seleção Internacio-
nal (PSI), em espanhol e outros idiomas, se 
possível. O objetivo é apresentar o panora-
ma dos estudantes estrangeiros aos conse-
lheiros das embaixadas, para que possam, 
em parceria, elaborar propostas de ajuda 
e auxílios emergenciais neste momento de 
pandemia.

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
elaborou um comunicado com orienta-
ções aos extensionistas no período de 
quarentena. O comunicado foi enca-
minhado aos coordenadores das ações 
e está disponível em: <https://portal.
unila.edu.br/proex/comunicado-covid_
prancheta-1.jpg>. Dentre as orienta-
ções, destacam-se:

•	 Revisão e estudo da bibliografia pertinen-
te; planejamento de atividades e contato 
(remoto) com parceiros; redação de relató-
rios; revisões de literatura, textos didáticos, 
relatos de experiências, resenhas, artigos 
etc.; elaboração de material EaD (vídeos, 
materiais didáticos etc.). 

•	 Realização de ações extensionistas por 
meio de ferramentas virtuais, se possível. A 
viabilidade de atividade em outras modali-
dades, que não presenciais, deve ser anali-
sada pela equipe da ação de extensão. 

•	 A PROEX coloca-se à disposição para 
orientar a equipe das ações de extensão 
sobre as possibilidades de atividades não 
presenciais.

A PROEX informou, ainda, que man-

tém os cronogramas dos editais e que, 
portanto, estão mantidos os prazos 
para prestação de contas. Esses prazos 
poderão ser revisados, especialmente 
com a redefinição do calendário aca-
dêmico. Quanto aos editais, a PROEX 
esclareceu o seguinte: 

Quanto ao Edital nº 38/2019/PROEX – 
Seleção de ações e bolsistas para 2020: 
a seleção de ações de extensão ocorreu 
de acordo com os prazos estabelecidos 
previamente, e a seleção de bolsistas 
foi flexibilizada da seguinte forma: 

 » uso de recursos remotos para a seleção; 

 » três cronogramas distintos de seleção de 
bolsistas, pelos quais o coordenador opta 
de acordo com a necessidade de atividades 
da ação ou conforme as seleções ocorram; 
e

 » orientação de inclusão de atividades re-
motas no plano de trabalho, especialmente 
para o período de suspensão das atividades 
presenciais.

•	 Estão mantidos os editais nº 03/2020/
PROEX e nº 01/2019/PROEX, por serem do 

tipo fluxo contínuo, conforme cronogra-
mas. 

•	 O Edital nº 24/2019/PROEX, que trata de 
Chamada Pública da Fundação Araucária – 
PIBEX, permanece sendo executado, porém 
com as atividades adequadas para o mo-
mento de distanciamento social. O paga-
mento dos bolsistas está mantido conforme 
cronograma inicial. Até o momento, não 
houve manifestação da Fundação Araucária 
quanto à interrupção de atividades. 

•	 Participação do Edital nº 05/2019/UGF 
– Programa Universidade Sem Fronteiras: a 
PROEX informa que, até o momento, não 
houve manifestação da Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior quanto à interrupção de atividades. 
Assim, aguarda-se o resultado das ações 
contempladas no processo seletivo.

•	 Outros editais de Extensão que estavam 
previstos somente ocorrerão no retorno das 
atividades à normalidade. Alguns depen-
dem de outras agências e respectivos cro-
nogramas, e outros poderão ser lançados 
em breve.

•	 A PROEX analisa a possibilidade de ati-
vidades de cultura à distância, elaboradas 
pelos servidores ligados à área. Além dis-

3.2.3 Da Extensão

https://portal.unila.edu.br/proex/comunicado-covid_prancheta-1.jpg
https://portal.unila.edu.br/proex/comunicado-covid_prancheta-1.jpg
https://portal.unila.edu.br/proex/comunicado-covid_prancheta-1.jpg
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A Biblioteca da UNILA – BIUNILA, se-
guindo as orientações de isolamen-
to social, informa que o atendimento 
presencial está suspenso por tempo 
indeterminado. Além disso, a BIUNILA 
informa que está atualizando semanal-
mente os links disponíveis na página 
da biblioteca, disponível em: <https://
portal.unila.edu.br/biblioteca>, para 
permitir acesso remoto a obras em 
formato digital, como e-books, artigos 
científicos e bases de dados, nos se-
guintes links: 

•	 E-books, disponível em: <https://
portal.unila.edu.br/biblioteca/fontes-de-
informacao/e-books>.

•	 ENCICLO, disponível em: <https://por-
tal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-dados/
mienciclo>.

•	 Loja Virtual do IBGE, disponível em: <ht-
tps://portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-
de-dados/loja-ibge>.

•	 E-books EBSCO, disponível em: <https://
portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-da-
dos/ebook-academic-collection>.

•	 Portal Saúde Baseada em Evidências, 
disponível em: <https://portal.unila.edu.br/
biblioteca/bases-de-dados/portal-saude-ba-
seada-em-evidencias>.

•	 Referências de PPCs on-line, disponível 
em: <https://portal.unila.edu.br/biblioteca/
fontes-de-informacao/referencias-ppc>. 

•	 Além desses links, outras opções de fon-
tes digitais podem ser acessadas nos sites 
disponibilizados nas Fontes de Informação: 
<https://portal.unila.edu.br/biblioteca/fon-
tes-de-informacao>.

•	 Disponibilização de artigos científicos em 
formato digital, referentes especificamente 
às novas pesquisas sobre a Covid-19, para 
garantir a informação da comunidade aca-
dêmica sobre os estudos mais atuais sobre o 
assunto, disponível no link: <https://portal.
unila.edu.br/biblioteca/publicacoes-online-
covid-19>.

•	 Disponibilização de diversos links de 
acesso gratuito, liberados pelas plataformas 
digitais em função da quarentena, sema-
nalmente atualizados e disponibilizados no 
link: <https://portal.unila.edu.br/bibliote-
ca>.   

Com o propósito de amparar os estu-
dantes neste momento de isolamento 
social, a equipe da Pró-Reitoria de As-
suntos Estudantis (PRAE) elaborou a 
seguinte Política de Enfrentamento da 
Covid-19:

•	 Atendimento emergencial de forma re-
mota a todos os estudantes que agendem 
com a Seção de Psicologia ou o Departa-
mento de Atenção à Saúde. O estudante 
deve fazer o agendamento por meio dos 
endereços psicologia.prae@unila.edu.br 
ou prae@unila.edu.br. 

•	 Manutenção de todos os auxílios, dis-
pensando temporariamente a assinatura 
mensal.

•	 Lançamento do Programa de Auxílio 
Emergencial para calouros Cota Renda e 
oriundos do Processo Seletivo Internacional 
(PSI), reserva de vaga 2020.1 (Portaria nº 
133/2020-GR).

•	 Manutenção da solicitação, análise e 
concessão do auxílio-creche, de forma re-
mota, pelo e-mail: servicosocial.prae@
unila.edu.br. 

•	 Oficinas que incentivam a prática de ati-
vidades físicas, via YouTube, com o serviço 
de Promoção ao Esporte e Cultura, em par-
ceria com as Atléticas da UNILA. 

•	 Articulação com os serviços prestados 
pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu 
e orientação aos estudantes de acordo com 
cada demanda apresentada. 

•	 Preparação de material informativo em 
relação ao auxílio emergencial do Governo 
Federal.
 
•	 Implementação da Comissão de Acom-
panhamento de Estudante em Risco Social, 
com participação de TAEs, docentes e dis-
centes, para melhor direcionar e atender os 
estudantes neste momento. Todas as de-
mandas estão sendo acompanhadas via for-
mulário: <https://forms.gle/aPoNM7LW-
z5s2p9um9>. 

Além disso, é recomendada a perma-
nência dos discentes em seus domicí-
lios, para manter o distanciamento so-
cial e evitar aglomerações de qualquer 
natureza. 

3.3. Da Assistência Estudantil 3.4 Das medidas da Biblioteca

https://portal.unila.edu.br/biblioteca
https://portal.unila.edu.br/biblioteca
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/fontes-de-informacao/e-books
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/fontes-de-informacao/e-books
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/fontes-de-informacao/e-books
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-dados/loja-ibge
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-dados/loja-ibge
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-dados/loja-ibge
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/bases-de-dados/ebook-academic-collection
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https://portal.unila.edu.br/biblioteca/publicacoes-online-covid-19
https://portal.unila.edu.br/biblioteca/publicacoes-online-covid-19
https://portal.unila.edu.br/biblioteca
https://portal.unila.edu.br/biblioteca
https://forms.gle/aPoNM7LWz5s2p9um9
https://forms.gle/aPoNM7LWz5s2p9um9


16 17

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA) UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Plano de Contingência para o Enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) Plano de Contingência para o Enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19)

As universidades públicas das redes 
federal e estadual de ensino superior 
representam cerca de 95% (noventa e 
cinco por cento) da produção científi-
ca do Brasil, segundo estudo publica-
do pela Academia Brasileira de Ciência 
(ABC), disponível em: <http://www.
abc.org.br/2019/04/15/universida-
des-publicas-respondem-por-mais-de-
95-da-producao-cientifica-do-brasil/>. 

O desenvolvimento de novos conhe-
cimentos de tecnologias e inovações 
vem sendo amplamente realizado den-
tro das salas de aula e laboratórios das 
universidades públicas, apesar de todas 
as dificuldades e preconceitos dissemi-
nados pelo desconhecimento da im-
portância e da respeitabilidade dessas 
instituições.
 
As universidades são dotadas consti-
tucionalmente de autonomia didáti-
co-científica, administrativa, de gestão 
financeira e patrimonial, além da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. Nesse sentido, as universida-
des públicas não se furtam em oferecer 
respostas céleres, amparadas em uma 
sólida base científica, para o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública 
de interesse internacional.

O Ministério da Educação (MEC), por 
meio da Secretaria de Ensino Superior 
(Sesu), vem realizando o monitoramen-
to de todas as ações e medidas imple-

mentadas pelas universidades públicas, 
institutos federais e CEFETs, disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/coronavi-
rus>.

Este trabalho tem alimentado a plata-
forma virtual Coronavírus – Monito-
ramento das Instituições de Ensino, e 
apresenta até o momento 1.473 ações 
desenvolvidas, que vão desde a fabrica-
ção de álcool em gel, de equipamentos 
de proteção individual, de respiradores 
e demais equipamentos hospitalares, 
passando pela realização de exames 
para diagnosticar o coronavírus, até 
pesquisas para desenvolver vacina para 
a Covid-19. Além do expressivo núme-
ro de ações, as universidades anteci-
param a formação de 1.046 médicos, 
151 enfermeiros, 23 farmacêuticos e 
10 fisioterapeutas, em cumprimento à 
Portaria Normativa MEC nº 383, de 9 
de abril de 2020.

Compreendendo o papel que desem-
penha a universidade pública, gratuita 
e de excelência, a Reitoria da Univer-
sidade Federal da Integração Latino-A-
mericana iniciou algumas ações insti-
tucionais de combate ao coronavírus. 
Essas ações envolvem servidores do-
centes, técnicos e discentes de gradu-
ação e pós-graduação, além de receber 
o apoio de colaboradores da sociedade 
organizada. Dentre essas ações, desta-
ca-se:

1. Produção de álcool glicerinado 80% 
conforme formulação da OMS.

2. Disponibilidade de infraestrutura fí-
sica da UNILA para apoio às ações go-
vernamentais de combate à Covid-19.

3. Diagnóstico de Covid-19 por identifi-
cação molecular por RT-q PCR.

4. Busca de financiamento para apoio 
às ações institucionais de combate à 
Covid-19.

5. Fabricação e impressão 3D de peças 
de equipamentos e EPIs para as ações 
de combate à Covid-19.

6. Modelos e projeção de contágio por 
Covid-19 em Foz do Iguaçu e Região 
Trinacional.

7. Destilação de álcool >70% a partir 
de bebidas alcoólicas ou álcool de me-
nor concentração.
8. Diagnóstico e tratamento de pacien-
tes da Covid-19 por técnica imunoló-
gica.

9. Medicina personalizada para trata-
mento de pacientes com Covid-19 em 
Foz do Iguaçu.

As ações interinstitucionais, os objeti-
vos e metas e os membros envolvidos 
em cada ação encontram-se detalha-
dos a seguir: 

3.5. Das medidas para os 
Órgãos Colegiados 

No intuito de garantir a manutenção 
dos espaços de decisão da Universi-
dade, apesar das recomendações de 
se evitar contato social em ambientes 
fechados para conter a transmissão do 
vírus, foi publicada uma normativa para 
regulamentar a utilização de ferramen-
tas de videoconferência em reuniões 
ou sessões. Dessa forma, é possível que 
os órgãos colegiados continuem atuan-
do, mesmo no cenário atual.

Nesse sentido, a Portaria nº 151/2020/
GR, de 27 de abril de 2020, regulamen-
ta a utilização de ferramentas de video-
conferência em reuniões ou sessões de 
órgãos colegiados da Universidade Fe-
deral da Integração Latino-Americana, 
conforme Anexo II.

3.6. Dos atendimentos 
das macrounidades na 
quarentena

Considerando as diretrizes de isola-
mento social no âmbito da UNILA, o 
Decreto Municipal nº 27.994, de 25 de 
março de 2020, e as recomendações 
do Ministério da Saúde e do Ministé-
rio da Educação, que visam conter o 
avanço da Covid-19, a Reitoria informa 
que as macrounidades estão realizan-
do suas atividades de forma remota, 
mantendo atendimento por telefone e/
ou por meio dos endereços eletrônicos 
listados no Anexo III.

4.  A universidade pública no contexto atual 
e as medidas institucionais de combate ao 

novo coronavírus no âmbito da UNILA

http://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
http://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
http://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
http://www.abc.org.br/2019/04/15/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-brasil/
http://portal.mec.gov.br/coronavirus
http://portal.mec.gov.br/coronavirus
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Ação 2. Disponibilidade de in-
fraestrutura física da UNILA 
para apoio às ações gover-
namentais de combate à Co-
vid-19.

Resumo: Esta é uma proposta institu-
cional da UNILA de enfrentamento da 
Covid-19, cuja equipe está formada 
por servidores da gestão. Esta ação tem 
como foco avaliar continuadamente as 
possibilidades, os mecanismos e as for-
mas de uso da infraestrutura da UNI-
LA para o combate à Covid-19. Cabe 
destacar que ações dessa natureza já 
vêm sendo desenvolvidas, como, por 
exemplo, a disponibilização de quatro 
veículos institucionais e de uma ambu-
lância, para atender às demandas da 
PMFI; e de bonecos para práticas hos-
pitalares, necessários na capacitação de 
profissionais da saúde em técnicas de 
intubação de pacientes graves, e que 
foram disponibilizados para o Hospital 
Municipal Padre Germano Lauck e Hos-
pital Ministro Costa Cavalcanti. Além 
disso, vêm sendo discutidas as possibili-
dades de uso da infraestrutura física da 
UNILA para atendimento das seguintes 
demandas:

I - local para posto de vacinação drive 
thru para idosos e/ou drive thru para 
teste rápido de covid-19;

II - hospital para atendimento de casos 
de menor gravidade, cuja necessidade 
de infraestrutura hospitalar é básica; 

III - hospital de campanha em parceria 
com o Exército, cujos equipamentos e 
treinamento adequado para esse tipo 
de ação serão fundamentais; 

IV - local de descanso temporário para 

os profissionais da saúde que estejam 
em maior contato com os infectados, 
evitando a volta para suas residências e 
prevenindo seus familiares do contágio.

As autoridades máximas do município, 
prefeito e vice-prefeito, visitaram o lo-
cal do alojamento e formalizaram o 
pedido de colaboração para poder usar 
o espaço como hospital de observação 
de pacientes leves da Covid-19.

Objetivo: Explorar, avaliar e viabilizar 
possibilidades de uso da infraestrutura 
física da UNILA para ações de comba-
te à Covid-19 no marco da pandemia 
generalizada, priorizando ações dos 
governos municipal, estadual e federal.

Status: Estruturado e em andamento.

Envolvidos: 
I - Micael Alves da Silva, SIAPE 2806633 
- Docente do Magistério Superior - re-
presentante da PRAE - Pró-reitora de 
Assuntos Estudantis;

II - Flavia Caroline Correia Valvassori, 
SIAPE: 2145388 - Técnica - represen-
tante da PRAE - Pró-reitora de Assuntos 
Estudantis;

III - Aref Kalilo Lima Kzam, SIAPE 
2086727 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da SECIC – Se-
cretaria de Implantação do Campus;

IV - Greicy Gonzalez Andersen, SIAPE 
2143529 – Arquiteta e Urbanista - re-
presentante da SECIC – Secretaria de 
Implantação do Campus;

V - Tiago Cesar Galvão de Andrade, 
SIAPE 1784497 – Relações Pública - re-
presentante da SECOM - Secretaria de 
Comunicação Social;

VI - Gustavo Mello Nicolli, SIAPE 
1611730 - Técnico - representante da 
SACT - Representante da Secretaria de 
Apoio Científico e Tecnológico;

VII - Gustavo Augusto Gonçalves, SIAPE 
2139594 - Técnico - representante da 
PROAGI - Pró-reitora de Administração 
Gestão e Infraestrutura;

VIII - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- representante da PROAGI – Pró-reito-
ra de Administração Gestão e Infraes-
trutura; e

IX - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA.

Contato: Aref Kalilo Lima Kzam – 
Coordenador, endereço eletrônico: 
aref.kzam@unila.edu.br, telefone 
+55 (45) 9921-4893. Luis Evelio 
Garcia Acevedo – Gestor Responsável, 
endereço eletrônico: vicereitoria@unila.
edu.br, telefone +55 (45) 9 9103 1538.
 

Ação 1. Produção de álcool 
glicerinado 80% conforme 
formulação da OMS.

Resumo: Esta é uma proposta institu-
cional da UNILA de enfrentamento da 
Covid-19, na qual a equipe formada 
por profissionais de diversas áreas im-
plementou todo o processo de produ-
ção de álcool glicerinado 80%, confor-
me a formulação recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
O processo todo envolveu etapas de 
planejamento, aprovação na Vigilância 
Sanitária (conforme últimas manifesta-
ções da Anvisa), logísticas de recepção 
de doações de insumos e material, pro-
cesso de produção propriamente dito, 
armazenamento, teste de qualidade e 
efetividade, embalagem e rotulação e 
finalmente entrega da doação. A equi-
pe está formada por estudantes, técni-
cos e professores, que, cumprindo com 
as normas de segurança e de prevenção 
de contágio, desenvolvem as atividades 
nas instalações da UNILA. No momen-
to, tem-se uma capacidade aproximada 
de produção diária de 100 litros, com 
meta de produzir 3.000 litros para os 
meses de abril e maio, a fim de atender 
à demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Objetivo: Adequar a infraestrutura e 
a logística institucional a fim de produ-
zir satisfatoriamente álcool glicerinado 
80%, conforme formulação da OMS, 
em concordância com normativas da 
Anvisa, de tal forma a atender à de-
manda do Sistema Único de Saúde do 
Município.

Status: Completamente implementado 
e em operação. Já foi entregue o pri-
meiro lote, mas se aguarda reposição 

de insumos para continuar a produção. 

Envolvidos: 
I - Caroline da Costa Silva Gonçalves, 
SIAPE 1136547 - Docente do Magisté-
rio Superior;

II - Maria Gabriela Azevedo Barros - Dis-
cente de pós-graduação;

III - Rosane dos Santos Grignet - Discen-
te de pós-graduação;

IV - Caroline Machado da Silva - Dis-
cente de pós-graduação;

V - Rafaella Costa Bonugli Santos, SIA-
PE 2150037 - Docente do Magistério 
Superior;

VI - Michel Rodrigo Zambrano Passarin, 
SIAPE 2190985 - Docente do Magisté-
rio Superior; 

VII - Taynara da Silva - Discente de pós-
graduação; 

VIII - Alisson Pereira de Oliveira – Dis-
cente de graduação;

IX - Guilherme Pavão Gomes – Discente 
de graduação;

X - Henrique Cesar Almeida, SIAPE 
1023132 - Docente do Magistério Su-
perior; 

XI - Francisney Pinto do Nascimento, 
SIAPE 2280117 - Docente do Magisté-
rio Superior;

XII - Miguel Seguin Neto – Discente de 
graduação; 

XIII - Sabrina Masseron Sell – Discente 
de graduação;

XIV - Ana Carolina Martins Gomes - 
Responsável técnica - Colaboradora 
Externa; 

XV - Suzan Prado Fernandes Bernal - 
Colaboradora Externa;

XVI - Gabriela Willig, SIAPE 1825719 – 
Jornalista - representante da SECOM - 
Secretaria de Comunicação Social; 

XVII - Amanda de Araujo Drago, SIAPE 
2239898 - Técnica de Laboratório - re-
presentante da SACT – Representante 
da Secretaria de Apoio Científico e Tec-
nológico;

XVIII - Vagner Miyamura, SIAPE 
2144202 - Administrador - represen-
tante da PROAGI - Pró-reitora de Ad-
ministração Gestão e Infraestrutura; e

XIX - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA.

Contato: Caroline da Costa Silva Gon-
çalves – Coordenadora. Endereço ele-
trônico: caroline.goncalves@unila.edu.
br. Ana Carolina Martins Gomes - Res-
ponsável Técnica. Endereço eletrônico: 
anagomes_28@hotmail.com, telefone 
(45) 9 9149 3077. Luis Evelio Garcia 
Acevedo - Gestor Responsável. Ende-
reço eletrônico: vicereitoria@unila.edu.
br, telefone +55 (45) 9 9103 1538.

Imagens da Ação 1 Imagens da Ação 2
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Ação 4. Busca de financia-
mento para apoio às ações 
institucionais de combate à 
Covid-19.

Resumo: Esta é uma proposta insti-
tucional da UNILA de enfrentamento 
da Covid-19, com equipe da gestão 
focada na busca, no monitoramen-
to e na análise de alternativas para a 
captação de recursos que permitam o 
desenvolvimento das ações institucio-
nais de combate à pandemia. Identifi-
cadas e avaliadas as fontes e a forma 
de financiamento, a equipe mune de 
informações a alta gestão para a ob-
tenção dos recursos. Esta ação visa 
captar recursos não apenas em forma 
direta do governo federal por Termo de 
Execução Descentralizada, por exem-
plo; mas também de outras fontes, em 
que mecanismos como convênios/con-
tratos e/ou fundações de apoio podem 
ser utilizados. Paralelamente, são de-
senvolvidas ações e parcerias que via-
bilizam o recebimento de doações de 
insumos para ações específicas, vindas 
de pessoa física ou jurídica. A equipe 
mantém contato permanente com os 
responsáveis das ações institucionais 
de combate à Covid-19, visando iden-
tificar qual a melhor forma e mecanis-
mo de financiamento, assim como para 
informar de possíveis oportunidades de 
fomento.

Objetivo: Buscar, avaliar e efetivar fon-
tes e mecanismos de financiamento 
das ações institucionais de combate à 
Covid-19.

Status: Em andamento.

Envolvidos: 
I - Daniel Teotonio do Nascimento, 
SIAPE 1955718 – Administrador - re-
presentante da PRPPG – Pró-reitora de 
Pesquisa e Pós-graduação;

II - Ramon Fernandes Lourenço, SIAPE 
1828805 - Secretário de Comunicação 
- representante da SECOM – Secretaria 
de Comunicação Social;

III - Fernanda Sotello, SIAPE 1943262 
– Administradora - representante da 
SACT – Secretaria de Apoio Científico 
e Tecnológico;

IV - José Sérgio Silva de Almeida, SIAPE 
1916374 – Administrador - represen-
tante da SECIC – Secretaria de Implan-
tação do Campus;

V - Micael Alvino da Silva, SIAPE 
2806633 – Professor do Magistério 
Superior - representante da PRAE – Pró
-reitora de Assuntos Estudantis;

VI - Vagner Miyamura, SIAPE 1543288 
– Administrador - representante da 
PROAGI – Pró-reitora de Administração 
Gestão e Infraestrutura;

VII - Andressa Rospirski, SIAPE 2823979 
– Administradora - representante da 
PROINT – Pró-reitora de Relações Insti-
tucionais e Internacionais; 

VIII - Jamur Johnas Marchi, SIAPE 
1543288 - Professor do Magistério Su-
perior - representante da PROPLAN – 
Pró-reitora de Planejamento, Orçamen-
to e Finanças; 

IX - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 – Professor do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA.

Contato: Daniel Nascimento – Chefe 
da Divisão de Inovação Tecnológica 
e Fundação de Apoio. Endereço 
eletrônico: ditefa@unila.edu.br, 
telefone +55 (45) 9 9818 5525. 
Luis Evelio Garcia Acevedo - Gestor 
Responsável. Endereço eletrônico: 
vicereitoria@unila.edu.br, telefone +55 
(45) 9 9103 1538.

Ação 3. Diagnóstico de Co-
vid-19 por identificação mole-
cular por RT-q PCR.

Resumo: Considerando a pandemia de 
Covid-19, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomendou aos gover-
nos nacionais a ampliação da testagem 
de suas populações quanto a possíveis 
infecções pelo novo coronavírus, já que 
a forma mais eficaz de salvar vidas é 
quebrar a cadeia de transmissão. Na 
emergência da pandemia, a Universi-
dade Federal da Integração Latino-A-
mericana e o Hospital Municipal Padre 
Germano Lauck estabeleceram parceria 
para a implantação de um Laboratório 
de Biologia Molecular nas dependên-
cias do hospital, com o objetivo de so-
mar forças na identificação molecular 
do vírus, por meio da PCR em Tempo 
Real. Isto é fundamental pois otimi-
za os recursos hospitalares disponíveis 
(permite o isolamento de coorte para 
pacientes, aumentando a capacidade 
de resposta) e facilita estratégias de su-
pressão da pandemia pelo isolamento 
de pacientes infectados com sintomas 
leves a moderados. 

Objetivo: Gerar dados oficiais sobre 
casos e evolução do contágio por Co-
vid-19, para tomada de decisão clínica 
e de gestão de governo na 9ª regional 
de saúde, por meio do diagnóstico por 
testes moleculares PCR em tempo real 
(RT-PCR). 

Status: Em andamento. 

Envolvidos:
I - Maria Leandra Terencio, SIAPE 
2140303 - Docente do Magistério Su-
perior; 

II - Maria Claudia Gross, SIAPE 1711401 
- Docente do Magistério Superior; 

III - Carlos Henrique Scheneider, SIAPE 
1979901 - Docente do Magistério Su-
perior; 

IV - Priscila Maria Manzini Ramos, SIA-
PE 2162895 – Técnica de laboratório - 
representante da SACT – Secretaria de 
Apoio Científico e Tecnológico; 

V - Luis Fenando Zarpelon, SIAPE 
2208560 - Docente do Magistério Su-
perior; 

VI - Carla Valeria do Nascimento, SIAPE 
2147236 - Jornalista - representante da 
SECOM – Secretaria de Comunicação 
Social;

VII - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- representante da PROAGI – Pró-reito-
ra de Administração Gestão e Infraes-
trutura; 

VIII - Danúbia Frasson Furtado, SIAPE 
2886345 – Docente do Magistério Su-
perior - representante da PRPP - Pró-rei-
tora de Pesquisa e Pós-graduação; 

IX - Alexandre Vogliotti, SIAPE 1959406 
– Docente do Magistério Superior - 
Gestor Responsável; e

X - Um representante do Hospital Mu-
nicipal Padre Germano Lauck.

Contato: Maria Leandra Terencio – 
Coordenadora, endereço eletrônico: 
maria.terencio@unila.edu.br, telefone 
+55 (45) 9914-2665. Alexandre 
Vogliotti - Gestor Responsável, endereço 
eletrônico: alexandre.vogliotti@unila.
edu.br, telefone +55 (45) 9984-2245.

Imagens da Ação 3
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IX - Oswaldo Hideo Ando Junior, SIAPE 
2155886 - Docente do Magistério Su-
perior;

X - Luis Fenando Zarpelon, SIAPE 
2208560 - Docente do Magistério Su-
perior;

XI - Alexandre Rodrigues de Oliveira, 
SIAPE 2273490 - Técnico de laborató-
rio; 

XII - Carla Valeria do Nascimento, SIAPE 
2147236 - Jornalista - representante da 
SECOM – Secretaria de Comunicação 
Social; 

XIII - Aref Kalilo Lima Kzam, SIAPE 
2086727 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da SECIC – Se-
cretaria de Implantação do Campus; 

XIV - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- representante da PROAGI – Pró-reito-
ra de Administração Gestão e Infraes-
trutura;

XV - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA;

XVI - Eder Andrade da Silva – Discente 
de pós-graduação;

XVII - Giovane Ronei Sylvestrin - Discen-
te de pós-graduação;

XVIII - Norah Nadia Sánchez Torres – 
Discente de pós-graduação; 

XIX - Shirley Carla Chamby Espejo - Dis-
cente de pós-graduação; 

XX - Matheus Vinicius Brandão – Dis-
cente de graduação; e 

XXI - Héctor Martínez Castro - Discente 
de graduação.

Contato: Priscila Lemes Rachadel – 
Coordenadora. Endereço eletrônico: 
priscila.rachadel@unila.edu.br, telefone 
+55 (48) 9697-5377. Luis Evelio 
Garcia Acevedo - Gestor Responsável. 
Endereço eletrônico: vicereitoria@unila.
edu.br, telefone +55 (45) 9 9103 1538.

Ação 5. Fabricação e impres-
são 3D de peças de equipa-
mentos e EPIs para as ações 
de combate à Covid-19.

Resumo: Esta é uma proposta institu-
cional da UNILA de enfrentamento da 
Covid-19, com equipe formada por es-
tudantes, técnicos e professores, que 
atuam como voluntários. Esta equipe 
pretende fazer levantamento, ade-
quação e proposta de modelos para 
impressão 3D de peças de equipamen-
tos hospitalares e equipamentos de 
proteção individual (EPIs), visando ao 
atendimento do Serviço de Saúde em 
Foz do Iguaçu, no tratamento de pa-
cientes com Covid-19. A equipe tam-
bém pretende abordar a fabricação de 
outros equipamentos de prevenção de 
contágio, tais como caixas acrílicas de 
intubação (tendas de ventilação não in-
vasivas), destinadas aos profissionais da 
saúde que atuam na linha de frente de 
combate à pandeia. Para este objetivo, 
a equipe conta com duas impressoras 
3D, infraestrutura e EPIs por parte da 
UNILA, mas ainda é necessária a busca 
de insumos. Esta equipe trabalha em 
parceria com outros grupos e entidades 
voluntárias da mesma natureza, como 
Unioeste, PTI, IFPR e algumas empre-
sas, que, além de auxiliar na busca de 
insumos e na montagem, estão traba-

lhando ativamente na impressão 3D. 
Os produtos até o momento propostos 
são estruturas impressas de poliácido 
lático (PLA), como suporte (tiaras) para 
as máscaras do tipo Face Shields e sua 
posterior montagem, mas também está 
sendo testada a impressão de másca-
ras faciais em material flexível, com 
elemento filtrante encaixável e que 
podem substituir as máscaras do tipo 
N95, com a vantagem de poderem ser 
higienizadas e não descartáveis. Além 
da produção e do estudo para melho-
rar o desempenho dos materiais fabri-
cados via impressão, são também estu-
dados materiais e modelos para peças 
de ventiladores, respiradores e outros 
dispositivos, dependendo da necessida-
de/urgência das demandas. A ação visa 
auxiliar no suprimento de necessidades 
urgentes dos profissionais do Sistema 
Único de Saúde, atendendo a deman-
das em Foz do Iguaçu, a começar pelo 
Hospital Municipal.

Objetivo: Levantar, estudar o aperfei-
çoamento e produzir peças de equipa-
mentos e dispositivos para produção de 
EPIs via impressão 3D, visando atender 
às demandas dos profissionais de saú-
de e de segurança pública, diretamente 
envolvidos no combate à Covid-19, em 
Foz do Iguaçu.

Status: Produção de protótipos como 
alternativa a N95 e de tiaras para as 
face shields em execução. Outros dis-
positivos como respiradores e peças de 
ventiladores, por exemplo, em estudo.

Envolvidos:
I - Priscila Lemes Rachadel, SIAPE 
3058235 - Docente do Magistério Su-
perior;

II - Igor Wilis Mauerberg Barbosa – Dis-
cente de graduação; 

III - Rafael Andrade Taveira – Discente 
de graduação; 

IV - Natan Maicon Silva dos Santos Le-
dur – Discente de graduação; 

V - Paulo Lucas Capelini Frisso – Discen-
te de graduação;

VI - Jorge Rivas Ayala – Discente de gra-
duação;

VII - Pietro Luigi Verona – Colaborador 
externo;

VIII - Oswaldo Barbosa Loureda, SIAPE 
3063492 - Docente do Magistério Su-
perior; 

Imagens da Ação 5
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Ação 7. Destilação de álcool 
>70% a partir de bebidas al-
coólicas ou álcool de menor 
concentração.

Resumo: Esta proposta visa aproveitar 
bebidas alcoólicas, ou álcool de menor 
concentração, na produção de álcool 
70% ou superior, por meio do processo 
de destilação. A equipe está formada 
por servidores técnicos e professores e 
conta com uma planta didática de des-
tilação e demais infraestruturas neces-
sárias. A ideia por trás desta ação é a 
fabricação de álcool para uso hospitalar 
e de desinfecção no contexto da pan-
demia por coronavírus, no município de 
Foz do Iguaçu. Os testes iniciais a partir 
de bebida alcoólica foram desenvolvi-
dos com êxito, mas a planta apresenta 
defeito e precisa de reparo para poder 
concretizar os protocolos de produção. 

A ação tem viabilidade observando a 
disponibilidade de doação de bebidas 
alcoólicas apreendidas pela Receita 
Federal na cidade e a possibilidade de 
doação de pessoa física e jurídica de ál-
cool de menor concentração.

Objetivo: Destilar bebidas alcoólicas 
ou álcool de baixa concentração para 
a obtenção de álcool 70% ou superior.

Status: Aguardando reparo da planta 
para culminação dos testes.

Envolvidos: 
I - Ricardo Morel Hartmann, SIAPE 
3123850 – Docente do Magistério Su-
perior;

II - Alexandre Rodrigues de Oliveira, 
SIAPE 2273490 – Técnico de Labora-
tório - representante da SACT – Repre-
sentante da Secretaria de Apoio Cientí-
fico e Tecnológico; 

III - Andreia Cristina Furtado, SIAPE 
2886873 – Docente do Magistério Su-
perior; 

IV - Michel Rodrigo Zambrano Passarin, 
SIAPE 2190985 – Docente do Magisté-
rio Superior;

V - Gabriela Willig, SIAPE 1825719 – 
Jornalista - representante da SECOM - 
Secretaria de Comunicação Social; 

VI - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- representante da PROAGI – Pró-reito-
ra de Administração Gestão e Infraes-
trutura; e

VII - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 – Professor do Magistério Su-

perior, representante da Reitoria UNILA.

Contato: Ricardo Hartmann – 
Coordenador. Endereço eletrônico: 
r icardo.hartmann@uni la .edu.br , 
telefone +55 (48) 9851 1848. Luis Evelio 
Garcia Acevedo - Gestor Responsável. 
Endereço eletrônico: vicereitoria@unila.
edu.br, telefone +55 (45) 9 9103 1538.
Imagens da Ação 7. 

             

Ação 6. Modelos e projeção de 
contágio por Covid-19 em Foz do 
Iguaçu e Região Trinacional.

Resumo: Esta é uma proposta institucional 
da UNILA de enfrentamento da Covid-19, 
com equipe formada por servidores volun-
tários e colaboradores, de diversas áreas do 
conhecimento. A equipe busca analisar as 
informações disponíveis sobre contágio da 
Covid-19 e propor ou adaptar modelos para 
avaliar cenários epidemiológicos que permi-
tam uma previsão de número futuro e taxa 
de contágio na cidade de Foz do Iguaçu e 
região. O estudo pretende, se houver condi-

ções, incluir as cidades de fronteira dos pa-
íses vizinhos. Com o resultado desta ação, 
busca-se munir as autoridades e gestores de 
informações confiáveis e respaldadas, visan-
do à tomada de decisões diante de diferen-
tes cenários.

Objetivo: Analisar informações sobre o 
contágio por Covid-19 em Foz de Iguaçu 
e Região Trinacional, por meio de modelos 
próprios ou adaptados, visando à previsão 
de número futuro e taxa de contágio em di-
versos cenários.

Status: Em andamento.

Imagens da Ação 6

Imagens da Ação 7

Envolvidos:
I - Eduardo do Carmo, SIAPE 
1925956 - Docente do Ma-
gistério Superior; 

II - Elaine Della Giustina Soa-
res, SIAPE 1660112 - Docen-
te do Magistério Superior; 

III - Flavia Julyana Pina Tren-
ch, SIAPE 2154358 - Docen-
te do Magistério Superior;

IV - Kelvinson Fernandes Via-
na, SIAPE 1007108 - Docen-
te do Magistério Superior; 

V - Luiz Roberto Ribeiro Faria 
Junior, SIAPE 2863911 - Do-
cente do Magistério Supe-
rior;

VI - Mara Cristina Ripoli Mei-
ra – Colaboradora externa; 

VII - Ricardo Morel Hart-
mann, SIAPE 3123850 - Do-
cente do Magistério Supe-
rior; 

VIII - Rodrigo André Cuevas 
Gaete - Colaborador Exter-
no; 

IX - Carmen Justina Gamar-
ra - Docente do Magistério 
Superior;

X - Gabriela Willig, SIAPE 
1825719 – Jornalista - repre-
sentante da SECOM - Secre-
taria de Comunicação Social; 
e

XI - Luis Evelio Garcia Ace-
vedo, SIAPE 1965331 - Do-
cente do Magistério Superior 
- representante da Reitoria 
UNILA.

Contato:  Ricardo Morel 
Hartmann - Docente - Coor-
denador Responsável.  
Luis Evelio Garcia Acevedo 
- Gestor Responsável. Ende-
reço eletrônico: vicereitoria@
unila.edu.br, telefone +55 
(45) 9 9103 1538.
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Ação 9. Medicina personali-
zada para tratamento de pa-
cientes com Covid-19 em Foz 
do Iguaçu.

Resumo: Esta é uma proposta institu-
cional da UNILA, em colaboração com 
o Hospital Municipal Padre Germano 
Lauck, baseada em projeto de pesqui-
sa para tratamento farmacológico e 
identificação genética dos pacientes. A 
Covid-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus Sars-Cov-2 em humanos. 
O Sars-Cov-2 induz, na maior parte dos 
pacientes, sintomas parecidos com os 
sintomas causados pela gripe, como 
dor de cabeça, febre, fadiga, coriza e 
outros. Grande parte dos pacientes 
pode ficar assintomático ao longo da 
infecção, porém, transmitindo o vírus. 
No entanto, para uma pequena parcela 
da população, principalmente idosos e 
imunodeprimidos, a Covid-19 pode le-
var à pneumonia e falência respiratória 
e, por esse motivo, a taxa de mortali-
dade é alta nesse grupo, considerado 
de risco. Ainda não existem tratamen-
tos farmacológicos disponíveis e com 
comprovação científica realizada por 
ensaios clínicos com metodologia ro-
busta. Neste momento, o mundo cor-
re atrás de estratégias de reposiciona-
mento de fármacos, ou seja, na busca 
de fármacos já utilizados clinicamente 
para outras doenças e que porventura 
possam ser úteis para tratamento da 
Covid-19. Além disso, há possibilidade 

de que um fator genético específico 
de cada indivíduo ou grupo, chamada 
antígeno leucocitário humano (HLA), 
possa ter relação com a gravidade da 
progressão da doença em cada pacien-
te. Considerando a grande diversidade 
étnica e genética de Foz do Iguaçu e 
região, a análise deste perfil genéti-
co pode ser um elemento chave para 
a otimização do tratamento. Ainda, é 
possível que cada perfil genotípico pos-
sua maior ou menor sensibilidade a de-
terminado tratamento farmacológico. 
Neste projeto, os pacientes graves de 
Covid-19 serão tratados com protoco-
los experimentais envolvendo os me-
dicamentos hidroxicloroquina, azitro-
micina e cotrimoxazol, buscando suas 
correlações com o perfil HLA de cada 
paciente e a intensidade de carga viral 
por Sars-Cov-2. Dessa forma, espera-se 
chegar a uma medicina personalizada 
e entender qual tratamento é a melhor 
opção para cada grupo de pacientes. 

Objetivos: 
I - Investigar a eficácia de medicamen-
tos imunomodulatórios sobre pacientes 
COVID-19 em Foz do Iguaçu;

II - Investigar se há uma relação entre 
o perfil genético HLA dos pacientes e a 
gravidade da progressão da doença e a 
carga viral de Sars-Cov-2; e

III - Investigar se há específicos trata-
mentos farmacológicos que podem ser 
mais ou menos eficazes em função do 

perfil genotípico de cada paciente.

Status: Em andamento.

Envolvidos:
I - Francisney Pinto do Nascimento, SIA-
PE 2280117 - Docente do Magistério 
Superior;

II - Maria Claudia Gross, SIAPE 1711401 
- Docente do Magistério Superior;
 
III - Maria Leandra Terencio, SIAPE 
2140303 - Docente do Magistério Su-
perior; 

IV - Roberto de Almeida, SIAPE 1193235 
- Docente do Magistério Superior;

V - Alessandro da Costa Machado, SIA-
PE 2334607 - Docente do Magistério 
Superior;

VI - Luis Fenando Zarpelon, SIAPE 
2208560 - Docente do Magistério Su-
perior;

VII - Ana Carolina Martins Gomes – Dis-
cente de graduação;

VIII - Antonio Machado Felisberto Jú-
nior, SIAPE 2140244 - Docente do Ma-
gistério Superior;

IX - Carlos Henrique Scheneider, SIAPE 
1979901 - Docente do Magistério Su-
perior;

Ação 8. Diagnóstico e trata-
mento de pacientes da Co-
vid-19 por técnica imunológi-
ca.

Resumo: Esta proposta tem como base 
dois projetos de pesquisa de docentes 
da instituição, que visam desenvolver 
Kits ELISA para diagnóstico sorológi-
co e tratamento de pacientes graves 
com anticorpos de pessoas curadas da 
doença. Diante da falta de testes de 
diagnóstico suficientes para verificar a 
quantidade de infectados na cidade de 
Foz do Iguaçu e no país, a primeira par-
te desta proposta tem por finalidade o 
desenvolvimento e aplicação imediata 
de testes sorológicos para detecção de 
anticorpos IgM e IgG, em pessoas que 
entraram em contato com o Sars-Cov 
2. Por outro lado, no mesmo contex-
to de pandemia de Covid-19 e diante 
da escassa oferta de antivirais, há uma 
necessidade urgente de busca por dro-
gas ou procedimentos que possam ter 
efeito sobre o vírus, aumentando as 
chances de sobrevida dos pacientes 
graves. Assim, a segunda parte desta 
proposta contempla usar em pacientes 
graves anticorpos de pessoas que já fo-
ram diagnosticadas com Covid-19 e se 
curaram, visando à melhora clínica dos 
pacientes graves, por meio do bloqueio 
viral com anticorpos policlonais.

Objetivos: Desenvolver Kits ELISA 
para diagnóstico sorológico de 30 mil 

pessoas em Foz do Iguaçu e avaliar o 
tratamento de pacientes graves com 
anticorpos de pessoas curadas para 
Covid-19.

Status: Em andamento.

Envolvidos: 
I - Kelvinson Fernandes Viana, SIAPE 
1007108 - Docente do Magistério Su-
perior;

II - Luis Fenando Zarpelon, SIAPE 
2208560 - Docente do Magistério Su-
perior; 

III - Maria Leandra Terencio, SIAPE 
2140303 - Docente do Magistério Su-
perior;

IV - Adrieli Barboza de Souza - Discen-
te;

V - Açucena Veleh Rivas – Discente de 
pós-graduação;

VI - Angelo Vidal dos Santos – Discente 
de graduação; 

VII - Sara Torres Camila Martins – Dis-
cente de graduação;

VIII - Maria Camila Escobar Garcia – 
Discente de graduação;  

IX - Juliana de Souza Scaschinski – Dis-
cente de graduação;

X - Ramon Fernandes Lourenço, SIAPE 
1828805 - Relações Publica - represen-
tante da SECOM - Secretaria de Comu-
nicação Social; 

XI - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- Administrador - representante da 
PROAGI - Pró-reitora de Administração 
Gestão e Infraestrutura;

XII - Danúbia Frasson Furtado, SIAPE 
2886345 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da PRPP - Pró-rei-
tora de Pesquisa e Pós-graduação; 

XIII - Andressa Rospirski, SIAPE 2823979 
- Administradora - representante da 
PROINT - Pró-reitora de Relações Insti-
tucionais e Internacionais;

XIV - Raul dos Santos Thomé, SIAPE 
1847942 - Técnico - representante da 
PROPLAN - Pró-reitora de Planejamen-
to, Orçamento e Finanças; e

XV - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA.

Contato: Kelvinson Viana – 
Coordenador. Endereço eletrônico: 
kelvinson.viana@unila.edu.br, telefone 
+55 (45) 9157-3655. Luis Evelio 
Garcia Acevedo - Gestor Responsável. 
Endereço eletrônico: vicereitoria@unila.
edu.br, telefone +55 (45) 9 9103 1538.

Imagens da Ação 9Imagens da Ação 8
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ANEXO I

PORTARIA Nº 95/2020 – GR

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICA-
NA, no uso das atribuições legais, consi-
derando o Art. 6° do Decreto no 9.759, 
de 11 de março de 2019; o Art. 36 do 
Decreto 9.191, de 1º de novembro de 
2017; e o que consta no processo n° 
23422.003209/2020-11, RESOLVE: 

Art. 1º Criar o Comitê Institucional de 
Enfrentamento à Covid-19 (CIEC), que 
deverá acompanhar os avanços da do-
ença, propor ações e acompanhar a 
aplicação de protocolos de enfrenta-
mento, auxiliando na contenção dos 
casos da doença na Universidade. 

Art. 2º Em virtude da gravidade da te-
mática tratada pelo Comitê, que exige 
um acompanhamento célere e com res-
ponsabilidade à altura dos desafios, o 
CIEC será composto de forma transver-
sal, por membros das principais áreas 
da UNILA envolvidas com a questão de 
saúde, administrativa e de gestão. As-
sim, compõem este comitê: 

I - GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRI-
TO, Reitor; 

II - LUIS EVELIO GARCIA ACEVEDO, Vi-
ce-Reitor; 

III - ALEXANDRE VOGLIOTTI, Chefe de 
Gabinete da Reitoria; 

IV – PAULO CESAR DO NASCIMENTO, 
representante da Pró-Reitoria de As-
suntos Estudantis; 

V - MARYELLEN DORNELLES ZARTH 
VAZ, representante da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas; 

VI - SÉRGIO LUIS FERREIRA E SILVA, re-
presentante da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas;

VII – DANUBIA FRASSON FURTADO, Pró
-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação;
 
VIII - PABLO HENRIQUE NUNES, Pró

-Reitor de Graduação; 

IX - RODRIGO LUIZ MEDEIROS, Pró-Rei-
tor de Relações Institucionais e Interna-
cionais; 

X - VAGNER MIYAMURA, Pró-Reitor de 
Administração, Gestão e Infraestrutura;
 
XI - KELLY DAIANE SOSSMEIER, Pró
-Reitora de Extensão; 

XII - CARMEN JUSTINA GAMARRA, re-
presentante do curso de Saúde Coleti-
va; 

XIII - FLAVIA JULYANA PINA TRENCH, 
representante do curso de Medicina; 

XIV - FLAVIO LUIZ TAVARES, represen-
tante do curso de Medicina; 

XV - JORGELINA IVANA TALLEI, Pró-Rei-
tora de Assuntos Estudantis; 

XVI - RAMON FERNANDES LOURENÇO, 
Secretário de Comunicação Social; 

XVII - GERALDINO ALVES BARTOZEK, 
representante do Gabinete da Reitoria; 

XVIII - LIANA MARIA TAVARES GENO-
VEZ, representante da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis; 

XIX - MAYKON RODRIGUES, represen-
tante da Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas; e 

XX - JIAM PIRES FRIGO, Diretor do Ins-
tituto Latino-Americano de Tecnologia, 
Infraestrutura e Território (ILATIT). 

§ 1º Este Comitê possuí caráter consul-
tivo e será presidido pelo Reitor. 
§2º Os integrantes do Comitê que con-
tam com substitutos legalmente indica-
dos poderão ser representados por es-
tes, quando da impossibilidade de suas 
participações. 

Art. 3° O Comitê mencionado no artigo 
anterior terá por atribuições: 

I - acompanhar o avanço da doença na 
região da tríplice fronteira e no país;

II - propor medidas que visem conter o 
avanço da doença entre a comunidade 
universitária, de acordo com protocolos 
das autoridades competentes; 

III - estabelecer canais de comunicação 
para o devido esclarecimento dos usuá-
rios dos serviços da UNILA; 

IV - estabelecer protocolos de ação em 
caso de contágio de membros da co-
munidade universitária; e 

V - manter atualizadas as informações 
referentes ao avanço do vírus.

Art. 4º Os trabalhos da CECOVID se-
rão realizados em formato consultivo, 
em reuniões realizadas duas vezes por 
semana, com quórum mínimo de cin-
quenta por cento dos membros mais 
um, e pelo período que persistirem os 
riscos de proliferação do vírus. 

Parágrafo único. As deliberações do 
Comitê poderão ser realizadas com o 
auxílio de ferramentas digitais, sendo 
que os atos das decisões deverão ser 
publicados em Portaria pelo Reitor. 
Art. 5º A participação no CIEC constitui 
serviço público relevante, não remune-
rado. 

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 
94/2020/GR, publicada no Boletim de 
Serviço nº 19, de 13 de março de 2020. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de 
Serviço.
 

X - Fernando Cezar dos Santos, SIAPE 
2414855 -Técnico de Laboratório;

XI - Flávio Luiz Tavares, SIAPE 1655845 
- Docente do Magistério Superior;

XII - Robson Zazula, SIAPE 1108412 - 
Docente do Magistério Superior;

XIII - Tatiana Pinheiro Rocha de Souza 
Alves, SIAPE 3059630 - Docente do 
Magistério Superior;

XIV - Ramon Fernandes Lourenço, SIA-
PE 1828805 - Secretário de Comunica-
ção - representante da SECOM – Secre-
taria de Comunicação Social;

XV - Vagner Miyamura, SIAPE 2144202 
- representante da PROAGI – Pró-reito-
ra de Administração Gestão e Infraes-
trutura;

XVI - Danúbia Frasson Furtado, SIAPE 
2886345 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da PRPP – Pró
-reitora de Pesquisa e Pós-graduação;

XVII - Andressa Rospirski, SIAPE 
2823979 – Administradora - represen-
tante da PROINT – Pró-reitora de Rela-
ções Institucionais e Internacionais;

XVIII - Raul dos Santos Thomé, SIAPE 
1847942 – Técnico - representante da 
PROPLAN – Pró-reitora de Planejamen-
to, Orçamento e Finanças; e
XIX - Luis Evelio Garcia Acevedo, SIAPE 
1965331 - Docente do Magistério Su-
perior - representante da Reitoria UNI-
LA.

Contato: Francisney Nascimento – 
Coordenador. Endereço eletrônico: 
francisney.nascimento@unila.edu.
br, telefone +55 (45) 999 333 479. 
Luis Evelio Garcia Acevedo - Gestor 
Responsável. Endereço eletrônico: 
vicereitoria@unila.edu.br, telefone +55 
(45) 9 9103 1538.

A Reitoria reforça que o Comitê Insti-
tucional de Enfrentamento à Covid-19 
mantém o constante monitoramento 
do avanço do coronavírus no município 
de Foz do Iguaçu e região trinacional, 
reunindo-se para deliberações sema-
nais e que, portanto, novas orientações 
podem ser divulgadas enquanto perdu-
rar o cenário atual. Ressalta-se, ainda, 
que novas ações devem ser iniciadas e 
coordenadas pelo corpo científico da 
universidade. 
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no caput não se aplica às sessões ou às 
reuniões cujo caráter, por seu conteúdo, 
é regimentalmente fechado ou sigiloso. 

Art. 8º Nos casos de reuniões ou ses-
sões do Conselho Universitário e de 
Comissões Superiores de Ensino, de 
Pesquisa e de Extensão, bem como de 
Conselhos dos Institutos, a plataforma 
eletrônica deverá garantir a gravação 
integral da reunião em vídeo ou em 
áudio.

Seção I 
DO FUNCIONAMENTO DAS REUNI-
ÕES OU SESSÕES REMOTAS
 
Art. 9º O instrumento de convocação 
da sessão ou reunião deverá:

a) informar, em destaque, sua tipolo-
gia, nos termos do art. 6º, incisos I e II;

b) indicar o endereço eletrônico de 
acesso ao evento; e

c) detalhar procedimentos para acesso, 
participação e voto no evento.

Art. 10. Os registros oficiais das sessões 
ou reuniões remotas seguirão os parâ-
metros previstos em regimentos inter-
nos dos colegiados, acrescendo-se às 
informações a tipologia do evento, nos 
termos do art. 6º, incisos I e II.

Art. 11. As reuniões ou sessões de que 
tratam a presente normativa estão sub-
metidas às normas atinentes aos regi-
mentos internos dos órgãos colegia-
dos, quando existirem, no que tange 
à convocação, ao quórum, ao tempo e 
ao número de participações, às formas 
de manifestação e de voto e a todos 
os demais aspectos relacionados ao de-
senvolvimento do evento.

§1º Em sessões ou reuniões remotas, 
para fins de obtenção do quórum, com 
vistas ao início do evento ou votação, 
serão considerados os Registros de Pre-
senças Virtuais (RPV) contabilizados no 
momento de instalação da reunião ou 
sessão, a qual antecederá a ordem do 
dia.

§2º O RPV para instalação da sessão 
será realizado através de chamada no-
minal, preferencialmente respondida 
através de vídeo.

§3º Na abertura de cada ponto de pau-
ta será realizado novo RPV, por meio de 
chamada nominal, respondida pelo sis-
tema de áudio.
 
Art. 12. As votações serão realizadas 
por meio de sistema eletrônico defini-
do no instrumento de convocação da 
sessão ou reunião.

§1º Somente terá direito a voto o mem-
bro participante da reunião que tiver 
RPV verificado para o ponto de pauta 
em votação.

§2º Quando problemas técnicos inter-
romperem qualquer votação, esta de-
verá ser refeita imediatamente após o 
restabelecimento da conexão.

§3º Excepcionalmente, o membro que 
tiver Registro de Presença Virtual ve-
rificado para o ponto de pauta e que 
apresente problemas técnicos na hora 
da votação poderá registrar seu voto 
através do e-mail institucional, encami-
nhado imediatamente à secretaria ou 
presidência do órgão colegiado.

§4º Ato contínuo à votação, o ende-
reço eletrônico será verificado e as de-
clarações de voto serão registradas em 
Ata.

§5º Antes da finalização da sessão, a 
presidência declarará o resultado final 
das votações, encerrando as matérias.

§6º Não serão computados votos enca-
minhados após a declaração do resulta-
do final das votações.

§7º A excepcionalidade de que trata 
o §3º deverá ser registrada pelo presi-
dente da sessão no momento em que 
ocorrer o fato.

§8º O horário de entrada em regime 
de votação deverá estar registrado em 
Ata.

§9º O registro do voto se dará prefe-
rencialmente por câmera, ou mediante 
impossibilidade de imagem, por áudio, 
ou conforme disposições desta Porta-
ria, §§3º e 4º, por registro através do 
e-mail institucional.

Art. 13. As câmeras dos participantes 
da sessão ou da reunião remota deve-
rão estar desativadas, e os microfones 
deverão permanecer fechados até que 
seja atribuído o direito de fala ao mem-
bro.

§1º Preferencialmente, a câmera da 
presidência deverá permanecer ligada 
durante toda a reunião.

§2º Para quaisquer intervenções dos 
membros do colegiado, suas câmeras 
deverão estar ligadas.

§3º Fica dispensada a ativação da câ-
mera quando for detectada sua influ-
ência na qualidade do sinal do evento.
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Ao serem identificados proble-
mas tecnológicos ou operacionais na 
plataforma de videoconferência utiliza-
da, os quais afetem a participação vir-
tual dos membros, o presidente da ses-
são, no exercício de suas competências, 
adotará as providências necessárias 
para o restabelecimento da normali-
dade ou, sendo confirmada a impossi-
bilidade de saneamento do problema, 
decidirá pela suspensão do evento.

§ 1º As decisões tomadas antes da 
ocorrência de problemas que levaram 
à interrupção da reunião ou sessão por 
videoconferência serão preservadas.

§ 2º Todas as ocorrências do evento 
acerca da interrupção e/ou tentativas 
de retomada deverão ser registradas 
em ata.

Art. 15. Conforme disposto no art. 6º, 
§§2º e 3º, desta norma, todas as reu-
niões ou sessões de colegiados serão 
realizadas de forma remota durante 

ANEXO II

PORTARIA Nº 151/2020/GR

Regulamenta a utilização de ferramen-
tas de videoconferência em reuniões 
ou sessões de órgãos colegiados da 
Universidade Federal da Integração La-
tino-Americana.
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AME-
RICANA, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando o Estatuto e o 
Regimento universitários e o Decreto nº 
9.759, de 11 de abril de 2019, RESOLVE: 

Art. 1º Regulamentar a utilização de 
ferramentas de videoconferência em 
reuniões ou sessões de órgãos colegia-
dos da Universidade Federal da Integra-
ção Latino-Americana (UNILA).

CAPÍTULO I 
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Compreende-se por reuniões ou 
sessões por videoconferência aquelas 
reuniões ou sessões entre membros de 
órgãos colegiados, disponíveis simul-
taneamente e em locais distintos, mas 
conectadas pelo uso de equipamentos 
de tecnologia da informação (compu-
tadores, celulares, tablets, dentre ou-
tros) que capturam, processam, gravam 
e exibem imagens e áudio para todos 
os participantes.

Art. 3º Para fins da presente normati-
va, são órgãos colegiados os conselhos, 
os comitês, os colegiados de cursos ou 
programas, as comissões, os grupos, 
as juntas, as equipes, as mesas, os fó-
runs, as salas, os núcleos ou quaisquer 
outros órgãos com distintas represen-
tações de categorias, bem como com 
criação e funcionamento regulamenta-
dos no âmbito da Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana.
 

CAPÍTULO II 
DAS PLATAFORMAS

Art. 4º As sessões ou reuniões remotas 
dos colegiados de que tratam a pre-
sente normativa serão realizadas em 
plataforma eletrônica definida pela 
presidência do órgão, sem prejuízo de 
propostas alternativas de suas respecti-
vas plenárias.

Parágrafo único. Preferencialmen-
te, as sessões ou reuniões mencio-
nadas no caput utilizarão a Plata-
forma Conferência Web, da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 

Art. 5º A plataforma eletrônica adotada 
para a videoconferência deverá garan-
tir:

I - a segurança, o controle de acesso, 
a confiabilidade e a transparência ne-
cessária para a validade da sessão ou 
reunião remota, nos termos da legisla-
ção e das normas regulamentares per-
tinentes;

II - o registro de presença dos partici-
pantes;

III - o direito de participação remota do 
membro do colegiado;

IV - a possibilidade de visualização de 
documentos apresentados durante a 
reunião;

V - a troca de mensagens digitadas en-
tre os membros da reunião para uso 
durante eventual falha do sistema prin-
cipal de votação;

VI - a desativação e ativação individual 
de microfones e câmeras pelos partici-
pantes; e

VII - a opção de sistema de gravação 
da videoconferência em áudio e vídeo.
 

CAPÍTULO III 
DAS REUNIÕES OU SESSÕES
 
Art. 6º A realização de reuniões ou 
sessões remotas dos órgãos colegiados 

poderá ser:
 
I - Bimodal: quando uma parte dos 
membros da sessão ou reunião remota 
estiver em um espaço físico determina-
do, nas dependências da Universidade, 
e a outra parte estiver fisicamente 
separada da primeira, mas presente 
por meio do uso da plataforma digital 
definida para a realização da sessão ou 
reunião; ou

II - Unimodal: quando todos os partici-
pantes da sessão ou reunião estiverem 
conectados de forma remota e presen-
tes em uma plataforma digital definida 
para a realização da sessão ou reunião.

§ 1º A previsão de sessões ou reuniões 
remotas não acarreta prejuízo à reali-
zação de sessões ou reuniões presen-
ciais previstas em regimentos internos 
dos colegiados, exceto quando, por 
situações de exceção reconhecidas por 
autoridades competentes nacionais, es-
taduais e/ou municipais ou, ainda, pela 
autoridade máxima da UNILA, estive-
rem vedados encontros presenciais.

§2º Nos casos de vedações aludidas no 
§1º, obrigatoriamente, as reuniões pre-
senciais deverão ser de forma remota, 
preferencialmente na tipologia unimo-
dal.

§3º Em momentos não enquadrados 
em períodos de exceção, as reuniões ou 
sessões habitualmente realizadas pre-
sencialmente somente admitirão parti-
cipações remotas se assim dispuserem 
os regimentos internos dos colegiados 
– nos casos em que o colegiado tenha 
seu funcionamento disciplinado em re-
gimento – ou para cumprimento do art. 
6º, inciso II, do Decreto 9.759/2019.

Art. 7º O Conselho Universitário, as Co-
missões Superiores e os Conselhos de 
Institutos, obrigatoriamente, para ga-
rantia da transparência, devem assegu-
rar que suas sessões ou reuniões sejam 
transmitidas em tempo real pela rede 
mundial de computadores – World 
Wide Web.

Parágrafo único. O disposto 
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ANEXO III
períodos de suspensão de atividades 
presencias, decorrentes de situações 
de exceção reconhecidas por autorida-
des competentes, obedecendo-se, para 
tanto, os parâmetros da presente Por-
taria.

Art. 16. Os órgãos colegiados poderão 
prever em seus regimentos internos 
normas que detalhem, para além desta 
normativa, o uso de outras tecnologias 
de participação virtual, bem como pro-
cedimentos complementares atinentes 
à realização de sessões ou reuniões re-
motas.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.

Unidade

Gabinete da Reitoria

Pró-Reitoria de Graduação

Departamento de Administração e 
Controle Acadêmico – DEACA

Departamento de Normas e Desenvolvi-
mento Curriculares – DENDC:

Secretaria Acadêmica Central – SAC

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 
PRPPG

Departamento de Pós-Graduação

Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu

Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu

Divisão de Iniciação Científica

Divisão de Fomento à Pesquisa

Pró-Reitoria de Extensão – PROEX

Dúvidas em geral e sobre editais

Ações culturais e comunicação

UNILA ao seu alcance e mapeamento

SIGAA-Módulo Extensão

Bolsas de extensão, transporte e prestação 
de contas:

Apoio aos discente e coordenadores, infor-
mações sobre relatórios e acompanhamen-
to de ações

Departamento de Apoio Acadêmico ao 
Aluno – DAAA

+55 (45) 3529-2847

+55 (45) 3576-7382

+55 (45) 3529-2751

+55 (45) 3529-2116

+55 (45) 3576-7378

+55 (45) 3576-7339

+55 (45) 3576-7301

+ 55 (45) 3529-2147

+55 (45) 3576-7387

+55 (45) 3529-2804

+55 (45) 3529-2869

+55 (45) 3529-2192

+55 (45) 3576-7367

gabinete.reitoria@unila.edu.br

prograd@unila.edu.br

deaca.prograd@unila.edu.br

dendc.prograd@unila.edu.br

prograd.sac@unila.edu.br

prppg@unila.edu.br

posgraduacao@unila.edu.br

stricto@unila.edu.br

lato@unila.edu.br

iniciacao.pesquisa@unila.edu.br 

fomento.pesquisa@unila.edu.br

proex@unila.edu.br

coex.proex@unila.edu.br

decc.proex@unila.edu.br

dissutec@unila.edu.br

sigaa.extensao@unila.edu.br

deaex.proex@unila.edu.br

acompanhamento.proex@unila.
edu.br

prograd.daad@unila.edu.br

Endereço eletrônico (e-mail) Telefone 
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Relação dos endereços 
eletrônicos das Unidades 
Administrativas da UNILA.
Unidade

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 
PROGEPE

Departamento de Administração de Pessoal 
– DAP

Departamento de Promoção e Vigilância à 
Saúde – DPVS

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE

Pró-Reitoria de Relações Institucionais e 
Internacionais – PROINT

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças – PROPLAN

Pró-Reitoria de Administração, Gestão e 
Infraestrutura – PROAGI

Instituto Mercosul de Estudos Avançados – 
IMEA

Secretaria de Apoio Científico e Tecnológi-
co – SACT

Secretaria de Implantação do Campus – 
SECIC

Secretaria de Comunicação Social – SECOM

Biblioteca UNILA – BIUNILA

+55 (45) 3576-7338

+55 (45) 3576-7324

+55 (45) 99965-0291

+ 55 (45) 3529-2175

+55 (45) 3529-2187

+55 (45) 3529-2118

+55 (45) 3529-2742

+55 (45) 3529-7370

PTI: 
+55 (45) 3576-7377
Jardim Universitário: 
+55 (45) 3529-2769

progepe@unila.edu.br

dap@unila.edu.br

dpvs@unila.edu.br

prae@unila.edu.br

proint@unila.edu.br

proplan@unila.edu.br

proagi@unila.edu.br

imea@unila.edu.br 

sact@unila.edu.br

secic@unila.edu.br

comunicacao@unila.edu.br

biblioteca@unila.edu.br

Endereço eletrônico (e-mail) Telefone 
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