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LJNÍVERSÍdAdE
ESTAdUAl dE LONdRÍfNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATO EXECUTIVO   001/2022

Determina que estudantes, docentes e agentes
universitários respondam ao questionário para
monitoramento da situação vacinai dos membros
da comunidade académica da UEL

Considerando a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2),
declarada no dia 12/03/2020, pelo Diretor Geral do OMS;

Considerando todas as legislações Federal, Estadual e Municipal
vigentes e relacionadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus - COVID-19;

Considerando o monitoramento e as ações do Serviço de Vigilância
COVID-19 da DEL, guiados pelo Plano de Contingência: normas, protocolos e
orientações de Segurança Sanitária para o enfrentamento da COVID-19;

Considerando a Resolução CEPE 85/2021 , de 25 de novembro de
2021, que regulamenta o Retorno Presencial das atividades académicas de
Graduação, previstas nos Planos Especiais de Matriz Curricular (PEMC) dos Cursos
de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, durante o período de
excepcionalidade, provocado pela pandemia COVID-19 e dá outras providências
para o segundo semestre do ano letivo de 2021;

Considerando o momento epidemiológico e de assistência à saúde
em Londrina e no Paraná.

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Londrina
RESOLVE:

Art. 1° - Os estudantes, docentes e agentes universitários deverão,
obrigatoriamente, preencher os dados constantes do Mapeamento da Situação
Vacinai contra COVID-19, disponibilizados nos portais do estudante e do servidor.

§ 1.° O prazo para o preenchimento do Mapeamento da Situação
Vacinai contra COVID-19 é até 17 de janeiro de 2022.

Art. 2° - Estudantes, docentes e agentes universitários imunizados
deverão, obrigatoriamente, anexar comprovante da situação vacinai contra COVID-
19 que confirme as informações prestadas.
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Art. 3° - As tratativas para os membros da comunidade que não
apresentarem comprovação da situação vacinai contra COVID-19, portanto, não
imunizados, serão definidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e pelo
Conselho de Administração, no caso de estudantes e pelo Conselho de
Administração, no caso de docentes e agentes universitários.

Art. 4° - Estudantes, docentes e agentes universitários deverão
seguir as orientações individuais e coletivas apresentadas no Plano de
Contingência: Orientações de Segurança Sanitária para o enfrentamento da COVID-
19.

Art. 5° - Este Ato Executivo entrará em vigor na data de sua
assinatura, restando revogadas as disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 1 1 de janeiro de 2022.

Prof. Dr. Décio Sabbatini Barbosa,
Reitor em exercício.
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