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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Portaria UFPR/UFPR nº 702, de 10 de setembro de 2021

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, 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 2/2020/UFPR/R/PRA 3102917, que a instituição encontra-se na fase
de restrição crítica:

RC (restrição crítica): nessa fase, incluem-se as atividades autorizadas da fase anterior e mais as atividades-�m
que precisam ser executadas presencialmente, mas que podem ser executadas com segurança. Junto a essas
atividades-�m, é claro, podem ser autorizadas atividades-meio de apoio, desde que não possam absolutamente
ser executadas de maneira remota. Por exemplo, nessa fase incluem-se pesquisas que foram descontinuadas na
fase anterior (o retorno das aulas práticas deve ser tratado por comissão especí�ca). Nessa fase não podem ser
autorizadas atividades de atendimento presencial ao público e nem atividades administrativas que podem ser
executadas remotamente.[11] As entregas e recebimentos devem ainda ser restritos ao essencialmente
necessário;

Neste caso, cabe às Unidades da UFPR o cumprimento das medidas elencadas no referido Memorando-Circular,
relativas à fase mencionada;

II. Para a segurança de todos:

(a) Se faz obrigatório o uso de máscaras nos ambientes da UFPR e mesmo em atividades da universidade fora
deles durante as aulas práticas e de campo.

(b) Durante esse período ainda não será liberado as reuniões de caráter comemorativo e de congraçamento,
com exceção das cerimônias o�ciais, a critério da Administração Central.

(c) Recomenda-se o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro de raio circular, sempre que possível, a
�m de mitigar a transmissão do corona vírus em ambientes e atividades da UFPR.

III. Caso as unidades ainda não tenham de�nido o rol de atividades dessa fase de restrição e, dentro dos
requisitos para sua autorização, de acordo com o citado Memorando-Circular, valem as seguintes de�nições:

1. Prorrogar, com base na INFORMAÇÃO Nº 39/2021/UFPR/R/PRA 3797736, de 13 de setembro de 2021 à 03 de
outubro de 2021, o prazo de adoc¿a¿o obrigato¿ria do regime de trabalho remoto para todos os servidores
te¿cnicos administrativos, docentes e estagia¿rios, em todas as unidades da UFPR, estabelecida pela Portaria no
754/REITORIA, de 19 de marc¿o 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:

BRASIL

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3352677&id_procedimento_atual=2774023&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=440&infra_hash=8cbb9ef2b2570edc5571295d79ba3ff09fb9e26c57d8393ffa40937d276116d4
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=3352677&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=13&infra_hash=2e00f6ee4f14e6296e80b5c573c41a5e3709c695e0b310f38134bb64a89554a4#_ftn12
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4108830&id_procedimento_atual=2774023&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=440&infra_hash=14111a77f25c32a18d54a9fcdfb6ede3688d22f527d4a2f3b0c0f64128c18475
https://gov.br/


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.

IV. Essa Portaria dá validade às determinações acima até o dia 03/10/2021.

RICARDO MARCELO FONSECA 
 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em 10/09/2021, às 16:09, 
conforme horário o�cial de Brasília, com fundamento no art. 6º ,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

 

A autenticidade deste documento poderá ser veri�cada acessando o link:

https://boletim.sigepe.planejamento.gov.br/publicacao/detalhar/79002
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