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Esta edição especial do “Auditoria – Informa” tem como principal objetivo informar a comunidade acadêmica e
administrativa da Ufopa sobre as ações tomadas pela instituição durante o período de isolamento social, momento em
que grande parte das atividades na universidade encontram-se paralisadas/suspensas,

Instrução normativa regulamenta funcionamento

de reuniões virtuais

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

PREVENÇÃO E COMBATE
FUNCIONAMENTO:
As
aulas
presenciais
estão suspensas em todos os campi. Atividades
acadêmicas e administrativas funcionarão de forma
remota, conforme o Plano de Atividades de cada
Unidade.
RECOMENDAÇÕES: Em caso de sintomas:
Permaneça em casa se você apresentar quadro
compatível
com
a
doença
(febre,
tosse,
coriza/espirros, dores musculares), mesmo SEM
diagnóstico laboratorial;
- Use máscaras caso apresente sintomas ou caso
esteja próximo de alguém que apresente;
- Busque o serviço de saúde para diagnóstico e
tratamento, adote os procedimentos indicados pelos
órgãos de saúde e comunique imediatamente a sua
unidade de lotação ou curso, pelos meios de
comunicação digital.
Ufopa publica guia de cuidados para entregadores
de alimentos durante pandemia
A equipe do Laboratório de Tecnologia de
Produtos de Origem Animal (LTPOA)
da Ufopa publicou um guia sobre os
principais
cuidados
que
estabelecimentos e entregadores
de alimentos devem adotar durante
a pandemia da Covid-19.

Durante o período
de restrição de
contato social, as
reuniões
da
Universidade
Federal do Oeste
do Pará (Ufopa)
poderão
ser
realizadas por videoconferência ou por outros
recursos tecnológicos disponíveis. A Instrução
Normativa nº 3, de 2 de abril de 2020, determina as
regras de funcionamento das reuniões virtuais dos
Conselhos Superiores, Câmaras, Colegiados, NDE,
comissões e grupos de trabalho.

Documentos publicados:
 09/04/2020 - Comunicado 03 - GT Técnico-Científico
Covid-19 - Recomendações e orientações
 07/04/2020 - Instrução Normativa nº 4, de 7 de abril de
2020 - Reitoria - Altera a Instrução Normativa nº 2, de
20 de março de 2020
 06/04/2020 - Comunicado 02 - GT Técnico-Científico
Covid-19 - Navio Abaré
 02/04/2020 - Instrução Normativa nº 03, de 2 de abril
de 2020 - Reitoria - Dispõe sobre o funcionamento das
reuniões de forma virtual dos Conselhos Superiores,
Câmaras, Colegiados, NDE, comissões e grupos de
trabalho
 23/03/2020 - Comunicado - Grupo de Trabalho
Técnico-Científico de Enfrentamento da COVID19/Coronavírus
 23/03/2020 - Portaria nº 131 - Reitoria, de 23 de março
de 2020, que designa os membros que constituem o
Grupo
de
Trabalho
Técnico-Científico
de
Enfrentamento do Coronavírus (Covid-19)

 20/03/2020 - Instrução Normativa nº 02 – Reitoria Funcionamento das atividades acadêmicas e
administrativas (alterada pela Instrução Normativa nº
04, de 7 de abril de 2020)
 20/03/2020 - Plano de Atividades Remotas da Ufopa Resumo dos principais serviços para a comunidade
 20/03/2020 - Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 Ministério da Saúde - Declara, em todo o território
nacional, o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (covid-19)
 18/03/2020 - Comunicado - Reitoria - Restrição de
Atividades Presenciais nos Campi da Ufopa
 17/03/2020 - Instrução Normativa nº 01 - Reitoria Medidas de proteção a alunos e servidores
 16/03/2020 - Instrução Normativa nº 21, de 16 de
março de 2020 - Ministério da Economia
 13/03/2020 - Memorando eletrônico nº 31/2020Progep/DSQV, 13/03/2020 (Orientações sobre envio de
atestados de saúde)

Fonte: www.ufopa.edu.br e www.ufopa.edu.br/ufopa/coronavirus

