
 

 

RESOLUÇÃO D.E. Nº 022/2021 DE 12 DE AGOSTO DE 2021 

 
Institui medidas adicionais, emergenciais e temporárias, 

com objetivo de minimizar a transmissão e disseminação 

da COVID-19 nos campi da UNIARP  

 
 

A DIRETORIA EXECUTIVA da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ALTO 

VALE DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições,  

 

CONSIDERANDO a Matriz Estadual de Risco Potencial associada ao 

cumprimento das obrigações para a prevenção e a mitigação da disseminação 

da COVID-19 no ambiente acadêmico, 

 
CONSIDERANDO as medidas estaduais de contenção preventivas por 

conta da COVID-19, 

 

CONSIDERANDO a necessidade constante de conter a disseminação da 

COVID-19, de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde, de 

preservar a saúde pública e de permitir a retomada gradual e segura das 

atividades presenciais no âmbito universitário, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1° - Adequar as medidas preventivas ao COVID-19 previstas nas 

Resoluções D.E. números 002, 003, 004, 005 de março de 2020, 006 e 007 de 

abril de 2020, 008 de maio de 2020, 009 de junho de 2020, 011 de julho de 2020, 

015 de agosto de 2020, 017 de setembro de 2020, 018 de outubro de 2020, 020, 



 

 

021 e 22 de novembro de 2020, 024 de dezembro e 001 de janeiro, 005 de 

fevereiro, 010 e 011 de março e 013, 016 de maio de 2021 e 020 e 021 de julho 

de 2021 desta FUNIARP: 

 

Art. 2º Reiterar as medidas higiênicas e sanitárias de prevenção à Covid-

19, inclusive no que se refere às pessoas vacinadas, considerando todas as 

medidas sanitárias em vigor e incluindo os seguintes parâmetros:  

I – uso obrigatório de máscara, conforme regulamentação específica, 

respeitados os limites de faixa etária e grupos específicos; 

II – distância mínima de 1,0 m (um metro) a 1,5 m (um metro e meio) entre 

as pessoas em salas de aula, exceto nos demais espaços, principalmente de 

alimentação, onde deve ser mantida distância de 1,5 m (um metro e meio) entre 

as pessoas;  

III – ventilação natural dos ambientes.  

 

Art. 3º Prioritariamente, deverão exercer as atividades de ensino de forma 

remota os estudantes que se enquadrarem nas seguintes condições de risco: 

 I – gestantes e puérperas;  

II – obesidade grave 

II – asma;  

IV – doença congênita ou rara ou genética ou autoimune;  

V – neoplasias;  

VI – imunodeprimidos;  

VII – hemoglobinopatia grave;  

VIII – doenças cardiovasculares;  

IX – doenças neurológicas crônicas; e  

X – diabetes mellitus. 



 

 

Parágrafo único: Estudantes já imunizados, ainda que estejam 

enquadrados em grupo de risco, poderão retornar às atividades presenciais após 

28 (vinte e oito) dias contados da data da aplicação da dose única ou da segunda 

dose da vacina contra COVID-19, de acordo com as orientações de cada 

fabricante, conforme definido no Calendário Estadual de Vacinação.  

 

Art. 4º Realizar o monitoramento diário dos trabalhadores e estudantes 

que apresentarem sinais e sintomas gripais em todos os turnos, isolando-os, e 

informando imediatamente as autoridades de saúde do município, para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis para diagnóstico, rastreamento e 

monitoramento de contatos.  

 

Art. 5º Os funcionários que estiverem atuando em regime de trabalho 

remoto por fazerem parte de grupo de risco deverão retornar às atividades 

presenciais após 28 (vinte e oito) dias, contados da data da aplicação da dose 

única ou da segunda dose da vacina contra COVID-19, de acordo com as 

orientações de cada fabricante, conforme definido no Calendário Estadual de 

Vacinação.  

§ 1º Os funcionários que estiverem atuando em regime de trabalho remoto 

por coabitarem com idoso ou pessoa portadora de doença crônica deverão 

retomar as atividades presenciais após 28 (vinte e oito) dias, contados da data 

da aplicação da dose única ou da segunda dose da vacina contra COVID-19 na 

pessoa com doença crônica com a qual o profissional coabita.  

§ 2º Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues à 

chefia imediata, para fins de registro e controle.  



 

 

§ 3º A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a COVID-19 

deverá ser comunicada à chefia imediata e devidamente comprovada por meio 

de documentos que fundamentem a razão clínica da não imunização. 

 

Art. 6º As trabalhadoras gestantes, conforme disposto no art. 1º da Lei 

federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, permanecerão afastadas, ficando à 

disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de trabalho 

remoto ou outra forma de trabalho a distância.  

 
 
Art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, podendo haver alterações, dependendo 

do nível de risco da Região de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe a fim de 

garantir as atividades planejadas no calendário acadêmico. 

 
 
 
Neoberto Geraldo Balestrin 
Presidente Diretoria Executiva 
FUNIARP 

 
 
 
Moacir José Salamoni 
Vice-Presidente 
FUNIARP 

 
 
 
 
Anderson Antonio M. Martins 
Reitor 
UNIARP 

 
 
 
 
João Pedro Gonçalves 
Diretor  
COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

 
 
 
Carlos Alberto Lührs 
Diretor Geral Financeiro 
FUNIARP 

 


