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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Portaria UFPR/UFPR nº 15, de 8 de janeiro de 2021

A Vice-Reitora da Universidade Federal do Paraná, no exercício do cargo de Reitora, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o que consta no processo nº 23075.018271/2020-03,

 

RESOLVE:

 

I. Declarar, com base no Memorando-Circular nº 2/2020-UFPR/R/PRA; e, tendo em vista que a Instituição encontra-
se na fase de máxima restrição (MR) em decorrência da pandemia da COVID-19, que cabe às Unidades da UFPR
o cumprimento das medidas elencadas no referido Memorando-Circular, relativas à fase mencionada.

II. Caso as unidades ainda não tenham de�nido o rol de atividades “eminentemente essenciais” e dentro dos
requisitos requeridos para sua autorização de acordo com o citado Memorando-Circular, valem as seguintes
de�nições:

1. Prorrogar, com base na Informação nº 1/2021-UFPR/R/PRA, até 31 de janeiro de 2021, o prazo de adoção
obrigatória do regime de trabalho remoto para todos os servidores técnicos administrativos, docentes e
estagiários, em todas as unidades da UFPR, estabelecida pela Portaria nº 754/REITORIA, de 19 de março de 2020;

2. Recomendar, conforme itens "a" e "b", a retomada das atividades indispensa¿veis e inadia¿veis, seguindo os
protocolos de seguranc¿a sanita¿ria; as instruc¿o¿es de seguranc¿a dos o¿rga¿os de sau¿de; e, da Nota Te¿cnica nº
06 da Comissa¿o de Acompanhamento da COVID-19 na UFPR: a) para atividades presenciais necessa¿rias a¿
admissa¿o de novos servidores e de peri¿cia me¿dica; e, b) para atividades dos Hospitais Veterina¿rios, a jui¿zo de
suas direc¿o¿es.

 

III. Essa Portaria dá validade às determinações acima até o dia 31 de janeiro de 2021.

GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ 
 

Documento assinado eletronicamente , com certi�cado digital, por GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ, VICE-
REITOR, em 08/01/2021, às 16:01, 

conforme horário o�cial de Brasília, com fundamento no art. 6º ,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
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