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1. Introdução

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei

(China), foi identificado um surto de doença respiratória causada por um novo

coronavírus, identificado como SARS-CoV-2. Este vírus provoca uma doença

respiratória denominada Covid-19 e a sua rápida progressão para outros países no

mundo e sua proporção alarmante fez com que a Organização Mundial de Saúde

declarasse a Covid-19 como uma Pandemia em 11 de março de 2020. Dados

atualizados sobre a Covid-19 podem ser consultados em

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 .

No Brasil, em janeiro de 2020, o Ministério da Saúde ativou o Centro de

Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-Covid-19), com o objetivo de

nortear a atuação do MS na resposta a possível emergência de saúde pública,

coordenada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Dados atualizados sobre a

situação, definição e número de casos no país podem ser consultados em

http://plataforma.saude.gov.br .

A Reitoria da Universidade Estadual do Oeste —UNIOESTE acompanha a

evolução da pandemia desde o seu início. Em reunião entre os diretores dos cinco

campi da Universidade Estadual do Oeste do Paraná — Unioeste, em conjunto com

representantes dos sindicatos Adunioeste e Sinteoeste e direção do Hospital

Universitário do Oeste do Paraná - Huop, considerando o avanço do novo coronavírus

e visando antecipar o cenário de prevenção na universidade, foi emitido o Ato

Executivo n'- 21/2020 no dia 16 de março de 2020, que determinou a suspensão das

atividades acadêmicas de graduação e pós-graduação a partir (16) pelo período inicial

de 14 dias, o que se manteve até o finaI do mês de julho.

Em reunião extraordinária, realizada nos dias 29 de julho e 4 de agosto o

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), juntamente com representantes dos

cinco campi e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

decidiram pelo retorno das atividades de ensino remoto emergencial a partir do dia 17



agosto além de regulamentar as atividades do período letivo especial e emergencial

que seguem preliminarmente até dia 31 de dezembro de 2020. Nas decisões,

aprovadas pelo Conselho ficaram determinadas que a retomada das aulas fosse de até

20% da carga horária de cada curso. Os colegiados terão autonomia para decidir quais

disciplinas serão ofertadas aos acadêmicos de seus cursos. Essa definição deve ser e

encaminhada para a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Atualmente, a Unioeste

conta com aproximadamente 11.390 acadêmicos e 9265 discentes no nível de

graduação. São ofertados 33 cursos distribuídos nos cinco campi da Instituição, sendo

15 cursos com 3944 discentes no período noturno, 10 cursos com 2022 discentes no

período matutino e 16 cursos com 3299 discentes integrais.

Diante dessa nova retomada das atividades houve a necessidade de elaborar

um Plano de Contingência institucional especificamente do Campus Cascavel, na qual

foram considerados o fluxo de docentes, discentes e servidores que retomarão seus

trabalhos e pesquisas, no intuito de preservar a saúde de todos e prevenir a

transmissão comunitária do vírus dentro da instituição.

2. Objetivos do Plano

São objetivos prioritários deste Plano:

a) orientar a comunidade acadêmica da Unioeste e os(as) servidores(as) para

manutenção de um ambiente institucional seguro e saudável no contexto da epidemia

da Covid-19;

b) estabelecer procedimentos específicos para identificação das atividades

consideradas essenciais na instituição e, para as demais, sugerir formas alternativas

para o seu cumprimento, quando possível.



3. Responsabilidades

As responsabilidades sobre a elaboração e atualização constante deste Plano

são dos servidores responsáveis pela confecção do documento. As ações propostas

neste documento estão em consonância com a legislação da Universidade e buscam

levar em conta as especificidades individuais e coletivas da Unidades Acadêmica

Campus de Cascavel, Administrativas e de todos os serviços prestados pela

Universidade.

4. Orientações para comunidade acadêmica

4.1.Princípios gerais para a organização de trabalho na Unioeste

a) Manutenção da suspensão das aulas, eventos e atividades extracurriculares iniciada

em 16/03/2020. Atividades excepcionais deverão ser submetidas a aprovação do

Conselho de Campus e cumprir as determinações municipais vigentes.

b) Identificação das atividades consideradas essenciais, propondo que sejam mantidas

em serviço presencial com o menor número de pessoas possível, priorizando a

realização de trabalho remoto.

c) Identificação dos(as) servidores(as) com idade igual ou superior a sessenta anos,

portadores(as) de enfermidades crônicas ou graves, gestantes ou lactantes, visando a

adoção de trabalho remoto.

d) Identificação de servidores(as) possuidores(as) de outras necessidades decorrentes

da epidemia pela Covid-19 que os obriguem ao acompanhamento ou supervisão de

familiares sob sua responsabilidade.

e) Organização de serviços com a adoção de regime de jornada, com turnos alternados

de revezamento, para a melhor distribuição física da força de trabalho presencial,

objetivando a menor concentração de pessoas no ambiente de trabalho.

f) Retomada das atividades com prévio planejamento, mediante a permanente

reavaliação do contexto da Covid-19 no município, estado e país.



4.2.Adoção de medidas individuais de prevenção e proteção nos ambientes

institucionais

~ Circular no ambiente de trabalho e pela instituição obrigatoriamente com o

uso de máscara facial.

~ Evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas e desenvolver as atividades

essenciais em ambientes arejados e com boa circulação de ar, sempre que

possível, com as portas e janelas abertas.

~ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e

espirros, realizando ações que evitem a propagação de gotículas oriundas do

aparelho respiratório.

~ Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou higienizar com álcool

70% quando não houver sujidade visível.

~ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres ou chimarrão.

~ Evitar a prática de cumprimentar com contato físico, dispensando o aperto de

mãos ou beijos.

~ Manter-se atento e atualizado a respeito das medidas de contenção e

prevenção da Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde que

são fornecidas periodicamente.

~ Contribuir com a Unioeste e toda a comunidade acadêmica informando através

do e-mail cascavel.direcao unioeste.br sugestões viáveis para a melhoria da

segurança sanitária de todos.

4.3.Procedimentos para servidores(as), estudantes e terceirizados(as) que

apresentem sintomas de doença respiratória aguda (principalmente febre,

tosse e dificuldades para respirar) ou tenha pessoas nessa situação no

mesmo domicílio ou ambiente de trabalho, conforme Nota Orientativa SESA

n'- 43, que fala sobre as ORIENTAÇÕES DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-

19.



~ Não ir a Universidade por, pelo menos, 14 dias, independentemente do tipo de

vínculo com a instituição. Servidores (as) técnicos administrativos, docentes e

estudantes devem avisar imediatamente o SESMT. 0 contato com o SESMT também

tem o objetivo de avaliar a incidência de casos suspeitos ou confirmados na

comunidade universitária, e os encaminhamentos que posteriormente serão

realizados para exames e orientações. 0 telefone de contato é: 45-33215207 e 45-

33215461 com o Enfermeiro Diego.

5. Setores e atividades essenciais da Unioeste Campus Cascavel

Ficam definidos como setores e atividades essenciais na Unioeste Campus

Cascavel

a) os que possuem biotérios;

b) os que desenvolvem pesquisa e experimentos que necessitam de monitoramento;

c)os essenciais â gestão: Segurança, Compras, Recursos Humanos, Secretaria

Financeira, Almoxarifado, Patrimônio, Informática, Direção Geral, Secretaria

Administrativa e Secretaria Acadêmica;

d)atendimento a comunidade, infraestrutura e suporte administrativo, incluindo

Clínicas de Odontologia, Clínica de Fisioterapia, Farmácia Escola.

Os (as) responsáveis pelos setores com atividades essenciais deverão informar

a Direção de Campus sobre a aplicação dos procedimentos previstos neste Plano

periodicamente, por e-mail e/ou telefone, e um relatório de atividades realizadas. A

lista com contatos de cada setor deve estar atualizada e disponível para as demais

unidades.

6. Manejo dos casos suspeitos e confirmados

Os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre estudantes. e servidores da

Unioeste Campus Cascavel deverão ser identificados, tratados e notificados de acordo

com as orientações do Ministério da Saúde, utilizando o Serviço Especializado em



Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) como referência,

localizado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que a partir do contato fará a

contra-referência para o atendimento desse paciente. As informações contidas no

Plano de Contingência da Unioeste são as constantes do Plano de Contingência

Nacional para infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19, Centro de Operações

de Emergências em Saúde Pública COE-Covid-19, tendo como referência o Plano de

Contingência adotado e disponibilizado pela Fiocruz

(htt s: ortal.fiocruz.br sites ortal.fiocruz.br files documentos lano de contin

encia fiocruz Covid19 2020-03-13 v1-1. df).

ANEXOS:

Nota Orientativa n'- 43 SESA - ORIENTAÇÕES DE AFASTAMENTO DO TRABALHO PARA

PROFISSIONAIS DE SAÚDE SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19.

Planta baixa da Instituição sinalizando quais serão as entradas e localização de

dispenser de álcool 70%.


