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NOTA OFICIAL
N° 001/2022-SINTESU
A Diretoria do Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários da Unicentro, Sintesu,
reunida em 28 de janeiro de 2022, considerando:
-

A decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Unicentro de retorno presencial
das aulas de graduação e pós-graduação na Universidade;
A determinação da Reitoria da Unicentro para retorno em 31/01/2022;
A Instrução Normativa Conjunta N. 1-ProRH-Proen-Propesp/Unicentro;
O atual momento da pandemia de Covid-19;
As informações e solicitações contidas nos documentos dos órgãos oficiais de Saúde, inclusive
sobre seus bandeiramentos;
E os dados técnicos que demonstram o atual momento epidemiológico e de assistência à saúde em
Guarapuava e Irati, bem como em suas regiões.

Debateu sobre o retorno presencial das aulas de graduação e pós-graduação na
Unicentro e vem a público manifestar a preocupação com o atual momento pandêmico,
reiterando, mesmo com o retorno presencial, seu posicionamento sobre a necessidade primar
pela vida e saúde de cada pessoa que compõe a comunidade acadêmica, bem como de suas
famílias. Dessa forma, REQUEREMOS à Reitoria e Direções de Campi que:

1. Mantenham um acompanhamento diário e rigoroso da situação de contágio em cada um de
seus campi;
2. Atentem aos procedimentos necessários para prevenção e enfrentamento da Covid-19;
3. Sigam os bandeiramentos e solicitações dos órgãos oficiais de Saúde;
4. Caso necessário, convoquem
analisar/deliberar a situação.
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Estas medidas são importantíssimas para a segurança da comunidade universitária. Além
disso, este órgão de representação também recomenda, aos integrantes da Comunidade
Universitária, que:

a) Tenham muito cuidado e reforcem as medidas gerais já vigentes de prevenção ao contágio
de Covid-19;
b) Estejam com o seu esquema vacinal completo com, no mínimo, duas doses da vacina
contra Covid-19 e uma dose da vacina contra a Influenza;
c) Na presença de qualquer sintoma gripal, façam autoisolamento e informem, imediatamente,
o PAS/Unicentro (Programa de Assistência à Saúde da Unicentro);
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d) Usem máscara, preferencialmente N95-PFF2-KN95, cobrindo boca e nariz, em todos os
espaços internos ou externos da Universidade, especialmente em salas de aula e
ambientes fechados.
e) Evitem retirar a máscara desnecessariamente, pois isto aumenta o risco de contágio;
f)

Façam a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%, gel ou líquido;

g) Mantenham o distanciamento adequado e evitem aglomerações desnecessárias;
h) Mantenham as salas e ambientes limpos e arejados, pois isto reduz a dispersão viral.

O Sintesu reitera que, conforme dados científicos e números atualizados dos municípios
e órgão oficiais, o risco de contágio ainda é muito grande e, dessa forma, devemos estar atentos
aos cuidados para evitar o contágio e a transmissão da Covid-19.

Guarapuava e Irati, 28 de janeiro de 2022.
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