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 ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS - CAPAacad

A CAPAacad recebeu da comunidade acadêmica uma solicitação de retorno dos atendimentos e 
apresentou a SACT/DELABEN, o retorno de atendimento a atividades essenciais. Com relação a 
demanda apresentada pela CAPAacad a SACT/DELABEN, informa que somente serão atendidas 
essas demandas definidas como essenciais em reunião, entre o período de setembro a dezembro de 
2020, visto que a previsão é que em 2021 já esteja vigorando o Plano de retorno as atividades 
presenciais, ainda em desenvolvimento. Além das ações 09 ações do Projeto institucional UNILA de 
enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2) serão atendidas as seguintes solicitações pela SACT/
DELABEN:

Plano de execução para atendimento das atividades solicitadas 

Serão atendidas as demandas definidas como essenciais:

 1. Graduação:   
 a) Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) que se não executados estão causando prejuízos 

ao discente.

 2. Pós graduação  
 a) Experimentos  de  dissertações  ou  monografias  que  estão  sendo  prejudicadas  e  que 

poderão causar prejuízo ao discente.

Documentos comprobatórios que serão aceitos a fim de comprovação de atividades essenciais:

 3. Graduação:  
 a) Comprovante de matrícula na disciplina de TCC com justificativa da necessidade de 

cumprimento de prazo.
 b) Declaração do coordenador de curso que descreva o demandante em TCC deve conter o 

nome do discente, docente orientador, data de início e data prevista para a finalização.

 4. Pós graduação:   
 a) Declaração do programa de pós-graduação que contenha os seguintes dados nome do 

discente, docente orientador, data de início e data prevista para a finalização.

Ainda fica definido que:
1. O uso do espaço de laboratório deverá ser solicitado apresentando a demanda por meio dos 

seguintes e-mails:                                                                                                           
Laboratórios no Jardim Universitário e Almada: delaben@unila.edu.br;
Laboratórios PTI: dall@unila.edu.br.
Ambos com o preenchimento do modelo do formulário em anexo I, termo de 
responsabilidade sanitária (anexo II) e todos os documentos comprobatórios em PDF.

2. Só serão aceitos formulário com todas as informações solicitadas. 

mailto:delaben@unila.edu.br
mailto:dall@unila.edu.br
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3. As  atividades  a  serem  desenvolvidas  devem ser  estipuladas  de  forma  consensual  entre 
orientador e orientando. Deverá ser apresentado cronograma com datas de horários de uso, 
conforme Formulário anexo.

4. Considerando o distanciamento social que faz as unidades estarem praticamente vazias e a 
preservação  dos  bens  patrimoniais  e  ainda  as  Boas  praticas  de  laboratório,  que  não 
recomendam por questões de segurança o trabalho sozinho em laboratórios.  Ressaltamos 
que não será permitido o uso de bens e a permanência de discentes desacompanhados 
nos laboratórios que apresentem riscos ocupacionais.

5. Os agendamentos serão mensais,  e caso necessário deverão ser renovados com um novo 
pedido, o qual poderá dispensar os documentos comprobatórios mas deverá ser apresentado 
novo formulário preenchido e assinado.

6. Todos os usuários dos espaços de laboratórios que solicitarem o uso deverão apresenta termo 
de responsabilidade sanitária conforme modelo anexo II.

7. O  formulário  não  isenta  os  usuários  de  outros  procedimentos  administrativos  já 
estabelecidos,  por  exemplo,  devem  ser  efetuado  na  retirada  de  bens,  o  termo  de 
acautelamento e assinado via SIPAC. 

Capacidade de atendimento

Foi solicitado uma capacidade de atendimento, o que é difícil precisar nesse momento. Devido ao 
distanciamento  entre  limite  de  pessoas/espaço-limite,  o  DELABEN  considerará  quais  os 
procedimentos  que  serão  realizados  e  quais  equipamentos  serão  utilizados  pela  demanda 
apresentada.  O  que  nos  leva  a  ser  mais  cautelosos  na  liberação  de  quantidade  de  usuários. 
Considerando  que  parte  dos  espaços  de  laboratórios  também  estão  sendo  utilizados  no 
desenvolvimento das 09 ações do Projeto institucional UNILA de enfrentamento ao Coronavírus 
(SARS-CoV-2). Por isso os formulários serão avaliados e atendidos conforme disponibilidade.

Limpeza dos espaços

Será alterada a organização da limpeza dos espaços,  portanto o espaço após o uso deverá ficar 
reservado para sua higienização. Na unidade Jardim universitário somente será permitido acesso as 
segundas  e  quartas  e  sextas-feiras,  devido  a  escala  de  limpeza  estipulada  pelo  Comitê  de 
Enfrentamento ao Covid-19. Portanto os agendamentos deverão levar em consideração essa escala 
de limpeza, isto é, fator limitante para atendimento ou não da demanda.

Controle de acesso

O orientador deverá pedir a liberação de acesso as unidades ao Gabinete da reitoria. 
Fator limitante PTI: não há transporte institucional da barreira do PTI aos blocos. Os horários de 
ônibus interno do PTI estão bem restritos:

Barreira PTI

07h40

8h10
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8h40

9h10

17h10

17h40

18h10

Protocolos de segurança

Todos os usuários que solicitarem atendimento a atividades listadas acima deverão seguir protocolos 
de  biossegurança  já  estabelecidos  para  circulação  de  pessoas  e  também  o  uso  obrigatório  de 
Equipamento de Proteção Individual - EPI em laboratórios que apresentem riscos ocupacionais. 
Visando a prevenção da referida doença, estão relacionadas a proteção individual e coletiva, ao 
distanciamento (físico) e às medidas de higiene. Dentre as principais medidas a serem seguidas nas 
dependências dos laboratórios, estão: 

A. Lavar  as  mãos  com água e  sabão,  até  a  altura  dos  punhos,  antes  e  após  a  aula 
prática*;
a. Alternativamente, pode-se higienizar as mãos com álcool 70%*.

B. Utilizar  obrigatoriamente  máscara  em  todos  os  ambientes  da  Universidade,  e, 
independente de apresentar algum sintoma ou não;

C. Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros: 
cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar (ou utilizar lenço descartável 
e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos);

D. Respeitar o distanciamento físico de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre você 
e outra pessoa;

E. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
F. Evitar  compartilhar  objetos  de  uso  pessoal,  como copos  e  talheres,  materiais  de 

escritórios, livros e afins;
G. Manter  o  cabelo  preso  e  evitar  usar  acessórios  pessoais,  como  brincos,  anéis  e 

relógios;
H. Higienizar com frequência objetos que são utilizados frequentemente;
I. Evitar cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos;
J. Seguir todas as instruções da sua autoridade sanitária nacional ou local;

*  Atenção:  essa  frequência  deve  ser  ampliada  quando  estiver  em  algum  ambiente  público 
(ambientes de trabalho, estudo, instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte 
público  ou  tocar  superfícies  e  objetos  de  uso  compartilhado  (interruptores  de  luz,  maçanetas, 
teclados, etc).

NOTA: as máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são considerados Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de 
gotículas potencialmente contaminadas e têm sido amplamente recomendadas.
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 Medidas Coletivas:➱
I. Organizar  as  equipes  para  trabalharem  de  forma  escalonada,  com  medida  de 

distanciamento social;
II. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente;

III. Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à Covid-19;
IV. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso 

individual; e
V. Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco;

VI. Priorizar  o  uso  de  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  para  a 
realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, 
optar por ambientes bem ventilados.

NOTA: deve-se evitar o uso de ar-condicionado nos espaços, dando preferência para a circulação 
natural do ar, de modo que todas as janelas e portas fiquem abertas.

Fator limitante: 

a) fornecimento de EPI
Os EPIs necessárias a realização da demanda solicitada,  serão disponibilizados a discentes pela 
SACT, infelizmente temos pouco estoque em virtude da pandemia, mas forneceremos até acabar. Os 
servidores deverão solicitar os seus EPIs ao DPVS, não será fornecido EPI para servidores pela 
SACT.

b) Materiais para higienização de mãos:
Fator limitante: o material deverá ser solicitado ao Almoxarifado. A COINFRA informou que já 
instalou dispensadores pelas unidades e estão abastecidos com álcool gel. 
Ainda que temos os banheiros com sabonete para lavagem das mãos. 



Universidade Federal da Integração Latina Americana- UNILA

Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnológico - SACT

Anexo I - Formulário de solicitação de atendimento presencial para atividades 
essenciais

Solicitação de atendimento presencial para atividades essenciais aos laboratórios

Nome demandante (orientador): 

Siape: Telefone contato:

E-mail: Lotação:

Nome do discente:

E-mail discente: Telefone contato:

Justificativa  da  demanda  (demonstrar  os  prazos  e  prejuízos  decorrentes  do  não 
atendimento):

Laboratório(s) que serão necessário

Unidade:   (   )Jardim universitário
                 (   ) PTI
                 (   ) Almada

Espaço (informar a sala):

ex: bloco de laboratório sala 03

Cronograma de execução das atividades

Atividade: Data: Hora/ início Hora/termino Observações:

Exemplos: Preparação de meio de 
cultura

21/09/2020  13h 18h Preparação 02 antes do 
uso

Retirada de equipamento 23/09/2020 14h 14h20 Para uso externo

Devolução de equipamento 24/09/2020 14h 14h20

Assinatura discente solicitante:
   

Assinatura docente Orientador:                                          Foz do Iguaçu, ____/____/2020.

Assinatura deste presente formulário. Caso não seja possível fisicamente, poderá ser substituída pelo  
e-mail do Professor orientador.
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Anexo II- Termo de responsabilidade sanitária

Eu, __________________________, assumo a responsabilidade de adotar medidas preventivas 
para o enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente 
da  Pandemia  do  SARS-CoV-2  para  exercer  a(s)  atividade(s)  acadêmicas(s),  essencial(is) 
elencadas pela CAPAacad, seguindo as recomendações abaixo relacionadas e/ ou outras que 
vierem a substituí-las: 

1  -  Adotar  medidas  de  higiene  em  todas  as  superfícies  e  equipamentos  utilizados  e 
compartilhados pelos usuários; 

2 - Manter ambientes arejados;

3 - Se responsabilizar pelo distanciamento mínimo de 1,5 (metros) entre as pessoas no interior 
dos laboratórios;

4 - Utilizar EPI’s.

5 - Informar os responsáveis do laboratório se apresentar qualquer sintoma como febre, dor de 
garganta, dor de cabeça, tosse, náusea ou vômito, congestão nasal ou coriza, perda do paladar 
ou desconfortos. 

6 - Não comparecer ao laboratório em caso de apresentação de sintomas, e informar o plantão do 
Coronavírus do município.

Declaro  ainda  não  pertencer  ao  grupo  de  risco  da  doença  COVID-19,  não  apresentando  as 
comorbidades abaixo relacionadas:

  Doenças cardíacas crônicas:
 Doença cardíaca congênita;
 Insuficiência cardíaca mal controlada e refratária;
 Doença cardíaca isquêmica descompensada;
 Doenças respiratórias crônicas:
 DPOC e Asma controlados;
 Doenças pulmonares intersticiais com complicações;
 Fibrose cística com infecções recorrentes;
 Doenças renais crônicas: Em estágio avançado (Graus 3,4 e 5);
 Pacientes em diálise;
 Imunossupressor:
 Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;
 Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos 
 Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica;
 Diabetes;
 Gestantes sintomáticas com suspeita de Síndrome Gripal COVID-19. 

Nome completo:___________________________

Assinatura: ____________________        Foz do Iguaçu, ______de ___________2020.


