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 Desde março de 2020, quando a Organização Mundial de
Saúde (OMS) declarou que uma situação de pandemia pelo
SARS Cov2, a UTFPR tem estabelecido medidas para o
enfrentamento da disseminação da COVID-19. Assim, após a
avaliação do cenário epidemiológico no Brasil e no Paraná, foi
instituído o Comitê Contingência COVID-19 da UTFPR, com
caráter consultivo e normativo, para questões relacionadas à
doença.

 Na sequência foi criada a Comissão de Planejamento Sanitário
com representantes em cada um dos 12 campi da UTFPR
constituindo as Subcomissões de Planejamento Sanitário,
tendo o objetivo de elaborar as diretrizes e planejamentos junto
às respectivas Direções-Gerais visando o retorno seguro às
atividades presenciais. A partir de então, estudantes e
servidores da UTFPR têm se engajado em diferentes projetos
em toda a Universidade com o objetivo de desenvolver ações
que combatam a doença. 
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Foram esforços tanto na área da saúde quanto no campo social,
econômico e cultural. Além das pesquisas e projetos de extensão,
professores e técnicos se mobilizaram para que o ensino não
fosse interrompido – ensino remoto, regularização da entrada de
estudantes e professores, regras para garantir a segurança e
manter a qualidade no ensino sem gerar perigo para a
população. A Universidade não parou, e as atividades essenciais
ao seu funcionamento, assim como aquelas não adaptadas ao
modo remoto, continuaram a ser desenvolvidas na forma
presencial, observando-se os protocolos de biossegurança
estabelecidos pelas Instruções Normativas e as recomendações
das autoridades sanitárias.
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Produção de álcool gel, sanitização de vestimentas (sala, cabine,
capa, armário e túnel sanitizante), equipamentos para a
captação do ar contaminado, higienização em hospitais e
unidades de saúde (rodo de luz e produtos fotocatalíticos),
desinfecção de EPIs e outros itens médicos, máscaras e doações
em geral para hospitais e comunidade foram algumas dessas
ações. Na área social foram realizadas várias campanhas de
doação de milhares de cestas básicas para estudantes em
vulnerabilidade social, servidores terceirizados, além da doação
para a população, em várias cidades, que foi impactada pela
paralisação das atividades durante a pandemia. Além disso, mais
de R$ 13 milhões foram disponibilizados à assistência estudantil.

Mais informações sobre essas produções podem ser encontradas no portal da UTFPR 
(http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/covid-19/utfpr-cria-dispositivos-para-

desinfeccao-e-produz-mais-de-20-mil-em-epis-e-saneantes) e em outras notícias
das páginas do site Covid-19 (http://portal.utfpr.edu.br/noticias/geral/covid-19). 



  

Assim chegamos até aqui. As vacinas têm demonstrado que
vieram para vencer a pandemia e o que se vê hoje não é nem a
sombra do que passamos nos últimos dois anos. Tanto o Comitê
Contingência COVID-19 quanto a Comissão Sanitária da UTFPR
continuam ativos para que, em conjunto com toda a comunidade
acadêmica, possam garantir que a volta presencial seja segura e
um recomeço das atividades que chamávamos de “normais” e
das quais tanto sentimos saudades nos últimos tempos.
 Neste caderno, reunimos informações, tabelas, fluxogramas e
indicações para que, nos momentos de dúvidas, ele possa ser
consultado e auxiliar na melhor organização destes tempos
singulares em nossa Universidade.
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 O Plano de Contingência da UTFPR para o enfrentamento da
COVID-19 define os procedimentos e ações que visam reduzir os
riscos inerentes às atividades presenciais em prol de um
ambiente seguro e saudável para toda a comunidade acadêmica.
Assim, atende às definições da Resolução COUNI/UTFPR nº 71 e
das Instruções Normativas (INs) IN nº 33/2022 e da IN nº 34/2022
que determinam as condições para o desenvolvimento das
atividades presenciais no contexto de pandemia da COVID-19 na
Universidade. 
 Neste sentido, todos que frequentam os ambientes da UTFPR
deverão obrigatoriamente atender às seguintes medidas gerais
de biossegurança:
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Usar máscaras de proteção individual, cobrindo nariz e
boca;

Higienizar frequentemente as mãos e usar álcool 70%;

Estar vacinado(a), com esquema vacinal válido ou em dia
contra COVID-19, conforme orientações do Ministério da
Saúde e Anvisa mediante comprovação;

(https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas), 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2787880&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2816460&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=2817942&id_orgao_publicacao=0
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As pessoas que não comprovarem o esquema vacinal
válido ou em dia contra a COVID-19, ou não comprovarem
condição médica de contraindicação para a administração
da vacina, terão seu acesso e sua permanência dentro das
instalações da UTFPR condicionados à apresentação
periódica de exame, realizado no máximo nas últimas 72
horas, com resultado negativo (não reagente) para a
infecção por SARS-CoV-2.

 2 3

Usar máscara de
proteção
individual

Higienização das
mãos

Comprovante do
esquema vacinal



O estudante da UTFPR acessa o Portal do Aluno no Sistema
Acadêmico (http://www.utfpr.edu.br/alunos/portal-do-aluno) e no
item pasta do aluno/passaporte vacinal irá submeter seu
passaporte vacinal. Inicialmente, o estudante irá confirmar a
autodeclaração, para, em seguida, fazer o carregamento do
arquivo contendo o documento comprobatório de acordo com os
respectivos casos: 

Caso 1. Comprovante do esquema vacinal válido
Caso 2. Apresentação periódica de exame com resultado negativo
(não reagente)
Caso 3. Comprovante ou declaração médica de contraindicação
de vacinação

O Fluxograma de todo o processo é mostrado na Figura 1. À
medida que o estudante submete seu passaporte vacinal, a
informação passa a ficar visível no diário de classe para o
professor, por meio de ícones conforme o Quadro 1. Quando se
trata do caso 3, apenas a área de Assuntos Estudantis (ASSAE)
tem acesso ao conteúdo do arquivo.
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http://www.utfpr.edu.br/alunos/portal-do-aluno
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Figura 1. Fluxo da submissão dos documentos comprobatórios pelo
estudante



10

Quadro 1. Informações e ícones contidos no diário de classe dos
docentes de acordo com o documento submetido e etapas do processo 
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O servidor da UTFPR acessa com o seu login institucional os
Sistemas Corporativos Integrados
(https://sistemas2.utfpr.edu.br/home) para fazer o carregamento
do documento comprobatório de acordo com os respectivos
casos: 
Caso 1. Comprovante do esquema vacinal válido
Caso 2. Apresentação periódica de exame com resultado negativo
(não reagente)
Caso 3. Comprovante ou declaração médica de contraindicação
de vacinação
Na pasta “Sistemas Gerais” pelo link “Passaporte Vacinal” irá
confirmar a sua autodeclaração e submeter o documento
comprobatório de acordo com o seu respectivo caso. O Fluxo do
processo é mostrado na Figura 2. À medida que o servidor
submete seu passaporte vacinal, a informação é passada para a
Diretoria de Gestão de Pessoas (DIRGEP) e Subsistema Integrado
de Atenção à Saúde Servidor (SIASS), que conferem e analisam o
documento de acordo com o Quadro 2. 
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Figura 2: Fluxo da submissão dos documentos comprobatórios pelo
servidor 
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Quadro 2. Informações e ícones contidos para conferência e análise por
parte da DIRGEP/SIASS
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Este tipo de submissão é voltado aos estudantes de outras
instituições de ensino que estagiam na UTFPR. Os estagiários que
estudam na UTFPR submetem os documentos via Portal do
Aluno (Item 3.1). A área responsável pelo Estágio na UTFPR entra
em contato com os estagiários por e-mail orientando o
encaminhamento para a Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos (COGERH) específica de cada campus. 
O estagiário envia no corpo do e-mail uma autodeclaração,
conforme orientação da COGERH, com o documento
comprobatório em anexo de acordo com o seu respectivo caso. O
Fluxo do processo é mostrado na Figura 3. 
Caso 1. Comprovante do esquema vacinal válido
Caso 2. Apresentação periódica de exame com resultado negativo
(não reagente)
Caso 3. Comprovante ou declaração médica de contraindicação
de vacinação
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Figura 3: Fluxo da submissão dos documentos comprobatórios pelo

estagiário na UTFPR - estudantes de outra instituição de ensino 
 



16

  A visualização e acompanhamento do quantitativo de
documentações submetidas pelos estudantes e servidores está
disponível e pode ser acompanhada nos Sistemas Corporativos
Integrados da UTFPR . Os dados atualizados dos documentos
vacinais submetidos podem ser acompanhados e filtrados de
acordo com o campus, categoria servidores ou categoria
estudantes, com filtro para nível de ensino (Figura 4).  

 Figura 4: Acompanhamento do quantitativo de documentos
comprobatórios pelo Sistemas Corporativos Integrados da UTFPR
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Após o prazo de 10 dias de isolamento, deverá ser apresentado
novo exame;
Com o resultado negativo do exame, deverá haver retorno às
atividades presenciais;
Caso o resultado permaneça positivo, deverá ser apresentado
a cada 5 (cinco) dias novo exame até o resultado negativo (não
reagente) para retorno às atividades presenciais. 

 Se estiver em atividade presencial e perceber sinais e sintomas
associados à COVID-19, comunicar o responsável do setor ou da
turma e realizar rapidamente a testagem para a COVID-19,
podendo buscar assistência médica na ocorrência de sintomas
intensos. No caso de sintomas, devem permanecer afastados, e
quando possível em trabalho remoto (servidores), e atividade
acompanhada (estudantes). O estudante pode verificar com o
professor responsável pela disciplina esse acompanhamento ou
ainda o requerer via portal da UTFPR
(https://portal.utfpr.edu.br/secretaria) na pasta requerimentos as
“Atividades Acompanhadas”, que se caracterizam pela realização
das atividades acadêmicas em regime de exercícios domiciliares,
quando comprovada a situação de impossibilidade de
comparecimento às aulas devido a COVID-19. 
 O servidor, estudante ou estagiário que estude em outra
instituição de ensino com exame de resultado positivo (reagente)
para a infeção por SARS-CoV-2 e que não tenha atestado médico
para afastamento total das atividades deverá permanecer em
atividade remota por 10 (dez) dias após a confirmação positiva,
sendo que:

1.

2.

3.

https://portal.utfpr.edu.br/secretaria


O servidor da UTFPR com diagnóstico comprovado para COVID-
19 deverá comunicar imediatamente do resultado à sua chefia
imediata e se manter em trabalho remoto e isolamento por 10
dias a contar da data do exame. No caso de emissão de atestado
médico de afastamento das atividades laborativas, o servidor
deverá inserir via o portal do servidor (SouGov.br) para o SIASS de
referência. A chefia do servidor deverá informar a todos que
estiveram presencialmente com o servidor contaminado para
ficar em observação, e se alguém constatar algum sintoma da
doença deverá iniciar imediatamente o trabalho remoto.
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 Uma análise individualizada deve ser realizada para a ocorrência
de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19 na instituição de
ensino, pois dependerá de inúmeras variáveis para a
caracterização de um surto, sendo caracterizado pelo aumento
localizado do número de casos da doença em um curto intervalo
de tempo. Assim, o período e o lugar da ocorrência dos casos são
informações fundamentais para definição de um surto.
 Quando detectado um surto, ou seja, a ocorrência de pelo menos
03 (três) casos diagnosticados da doença em um grupo específico
de pessoas que mantiveram algum tipo de contato próximo entre
si (aula, reunião, abraço, aperto de mão, por exemplo), a chefia do
setor ou a direção de cada campus poderá tomar medidas de
suspensão temporária das atividades presenciais de forma total
ou parcial, até que a situação se normalize. 
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 Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel,
principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilize lenço descartável para higiene nasal;

Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres,

Mantenha os ambientes bem ventilados;

Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou
sintomas de gripe;

Evite sair de casa em período de transmissão da doença;

Evite aglomerações e ambientes fechados (procurar manter
os ambientes ventilados);

Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e
ingestão de líquidos.

Use corretamente a máscara (Figura 5)

 pratos, copos ou garrafas;
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Figura 5: Informações sobre o uso correto das máscaras

Fonte: https://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/Use-mascaras-da-forma-correta
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária-http://portal.anvisa.gov.br/coronavírus

Instrução Normativa GABIR/UTFPR nº 33, de 25 de fevereiro de 2022 -
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=2816460&id_orgao_publicacao=0 

Instrução Normativa GABIR/UTFPR nº 34, de 25 de fevereiro de 2022 -
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=2817942&id_orgao_publicacao=0 

Resolução COUNI/UTFPR nº 71, de 11 de fevereiro de 2022 -
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=2787880&id_orgao_publicacao=0 

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