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Histórico

As decisões iniciais 

Ações de Gestão

Ações Institucionais de combate a COVID-19

Situação atual das Unidades finalísticas, Prae e EaD

Pandemia COVID-19



Histórico

Final de 
janeiro de 

2020

• OMS decreta emergência de saúde 
pública de interesse internacional

26 de 
fevereiro de 

2020

• Ministério da Saúde confirmou  
o primeiro caso de Coronavírus

13 de março 
de 2020

• Portaria nº 95/2020/GR, 
UNILA cria o CIEC

17 de março 
de 2020

• Ministério da 
Saúde confirmou  
a primeira morte 
de Coronavírus



Portaria nº 123/2020/GR, suspende as aulas da Graduação e Pós-
graduação

Portaria nº 124/2020/GR, implementa o período de expediente 
administrativo especial - homeoffice

Portaria nº 131/2020/GR, restringe o acesso as unidades da 
UNILA

Portaria nº 151/2020/GR, regulamenta a utilização de ferramentas 
de videoconferência em reuniões ou sessões de órgãos colegiados

Ações de Gestão



1 - Produção de álcool glicerinado 80% conforme formulação OMS

2 - Disponibilidade de infraestrutura física da UNILA para apoio 
as ações governamentais de combate a COVID-19

3 - Diagnóstico de COVID-19 por identificação molecular por 
RT-q PCR

4 - Busca de financiamento para apoio as ações institucionais de 
combate a COVID-19

5 - Fabricação e Impressão 3D de peças de equipamentos e EPIs para 
as ações de combate a COVID-19



6 - Modelos e projeção de contágio por COVID -19 em Foz do 
Iguaçu e região tri-fronteiriça

7 - Destilação de álcool >70% a partir de bebidas alcoólicas ou 
álcool de menor concentração

8 - Diagnóstico e tratamento de pacientes da COVID-19 por 
técnica imunológico.

9 - Medicina Personalizada para tratamento de pacientes COVID-19 
em Foz do Iguaçu



Envolvimento de Docentes, Discentes, Técnicos Administrativos e 
da Comunidade Externa 

Doação de empresas locais, por meio de Edital 

Recurso do MEC – TED 1 R$ 240 mil 

Recurso do MEC – TED 2 R$ 600 mil 



Pró-Reitoria de Graduação

Publicação da Decisão nº 01 Prograd e PRPPG

Publicação da Decisão nº 02 Prograd e PRPPG

Monitoria de ensino na modalidade de permanência dos estudantes 
indígenas, refugiados e portadores de Visto humanitário

Apoio financeiro à Participação discente em eventos de natureza 
científico acadêmica ou artístico cultural - PAPADE

Programa de Monitoria Acadêmica – PROMA 



Pró-Reitoria de Graduação

Apoio Financeiro a discentes  para pesquisa de campo ou visitas 
técnicas ou viagens de estudos para realização de Trabalho de 
Conclusão de Curso TCC

Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares -
PVCC

Programa de Apoio Financeiro ao Desenvolvimento Acadêmico 
dos discentes com Deficiência da UNILA – PADA.

Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da Inclusão e 
Acessibilidade nos cursos de Graduação.



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Todas as bolsas vigentes de Mestrado, Doutorado e IC estão 
mantidas

Pesquisa IC e Pós-graduação: 

- Recomenda-se a atuação remota, quando possível. 

- Atualização da bibliografia, discussão dos dados, redação 
científica, etc.

Iniciação Cientifica:

- Considerando os prazos de editais de agências de fomento, os 
prazos do editai IC 2020/2021 foram, da mesma forma, mantidos.



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Pós-graduação: 

- As defesas foram mantidas de forma remota;

- Atividades de aulas suspensas – Decisão 01 
PROGRAD/PRPPGE

- Entram em caráter de excepcionalidade a atuação nas 
disciplinas transversais (docente e discentes) – Decisão 02 
PROGRAD/PRPPG;

A PRPPG informa, ainda, que administrativamente vem atuando 
normalmente em formato remoto.



Pró-Reitoria de Extensão

Permanece vigente o Edital nº 38/2019/PROEX e os que dele 
decorrem. 

Edital de fluxo contínuo permanece ativo, assim como o Edital de 
apoio a participação discente em eventos

As bolsas do Edital PIBEX estão mantidas. 

Sugestão de atividades para serem realizadas do forma remota



Pró-Reitoria de Extensão

Edital conjunto nº 01/2020 PROEX/ILACVN: Bolsas de extensão 
exclusivamente para atuar no projeto “AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA PELA COVID-19 

Editais externos continuam com os mesmos prazos

Apoio a servidores envolvidos  em editais pertinentes ao tema



Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Manutenção de todos os auxílios estudantil dispensando 
temporariamente a assinatura mensal

Atendimento emergencial de forma remota de todos os estudantes 
que agendam com a Seção de Psicologia ou o Departamento de 
Atenção à Saúde

Instituição do Programa de Auxílio Emergencial para calouros 
Cota Renda e PSI reserva de vaga 2020.1 

Manutenção da solicitação, análise e concessão do Auxílio Creche 
de forma remota

Elaboração de oficinas de esportes via youtube, com o serviço de 
Promoção ao Esporte e Cultura e as Atléticas da UNILA



Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Preparamos e elaboramos, material informativo relativo ao auxílio 
emergencial do Governo Federal

Implementação da Comissão de Acompanhamento de Estudante 
em Risco Social com participação de TAES, docentes e discentes

Realizamos a doação de edredons para alunos em situação de risco 
social, em uma ação solidaria com o Diretório Estudantil

Atendimento em modalidade tele orientação/telemedicina para 
todos os estudantes, aplicado pelo DEAS

Envio de oficio ao Ministério de Educação solicitando 
descontigenciamento dos 40% do PNAES



Departamento de Educação a Distância - DEAD

Enquete destinada aos(às) estudantes de cursos de graduação e 
programas de pós-graduação - SIGAA

Enquete destinada aos(às) docentes - SIGAA 

Nova modelagem do Moodle, em parceria com a CTIC

Cadernos e tutoriais de orientação docente e discente



Créditos

Material elaborado pela Equipe do Gabinete e 
Secom. 


