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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 9/2020/UFPR/R/PROGRAD

Ao(À) Sr(a).:
Diretores e Diretoras de Setor
  

Às 
Direções de Setores e Campi 
Universidade Federal do Paraná 
 

Assunto: Laboratórios didá�cos, minuta de protocolo sanitário e comitês setoriais de retorno às aulas
prá�cas

 

 

Prezadas diretoras e prezados diretores,

 

Por meio da Portaria 1231/20 do Reitor da UFPR (2847895), foi cons�tuído um comitê
ins�tucional de planejamento e acompanhamento de retorno às aulas prá�cas na UFPR, entendendo por
"aula prá�ca" todas as a�vidades didá�cas que possam carga horária de uma ou mais das seguintes
categorias: Laboratório (LB); Campo (CP); Estágio (ES); Prá�cas Específicas (PE); Estágio de Formação
Pedagógica (EFP). O comitê precisa ter vigência enquanto perdurarem as medidas de emergência em
saúde pública decorrentes da pandemia de COVID-19.

É importante frisar que a cons�tuição desse comitê atende também ao disposto na Portaria
Nº 572/20 - MEC. que ins�tui o Protocolo de Biossegurança para Retorno das A�vidades nas Ins�tuições
Federais de Ensino e que, no seu Art. 2º, recomenda que as ins�tuições integrantes do sistema federal de
ensino "cons�tuam comissão local para definição e adoção de protocolos próprios".

Transcorridos cerca de 90 dias desde a sua cons�tuição, este comitê encontra-se agora em
condições de apresentar à comunidade universitária os primeiros resultados de seus estudos e discussões
sobre o retorno às aulas prá�cas.

Trazemos ao conhecimento de V. Sas. a minuta de um protocolo sanitário (3072500)
des�nado aos laboratórios didá�cos, com a solicitação de que seja amplamente divulgado nas unidades
acadêmicas responsáveis pelos laboratórios com essa des�nação no vosso setor ou campus.

Concomitantemente à divulgação e ao fomento da discussão dessa minuta, estamos
realizado um levantamento dos laboratórios didá�cos com obje�vos de acompanhar e monitorar as ações
visando o retorno às aulas de laboratório nos cursos de graduação, quando isso for possível. Para tanto,
solicitamos também que divulgue às unidades responsáveis por laboratórios didá�cos e demais
instalações u�lizadas para a mesma finalidade que preencham o formulário disponível
em h�ps://forms.gle/HudzVzBbPahAdXz2A 

Por fim, queremos enfa�zar que o sucesso do esforço ins�tucional para o retorno às aulas
prá�cas dependerá fundamentalmente de haver, ao lado dos estudos, protocolos, planejamentos etc.
feitos numa escala macro, uma ação local de iden�ficação e gerenciamento das suas par�cularidades em
cada setor, campus, departamento e laboratório.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-julho-de-2020-264670332
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Por isso, solicitamos a V. Sas. que cons�tuam, se ainda não o fizeram, um comitê setorial
com as atribuições complementares às do nosso comitê ins�tucional. As atribuições dos comitês setoriais
de planejamento e acompanhamento do retorno às aulas prá�cas, embora complementares, não serão
menos imprescindíveis. Sem os comitês locais, os protocolos elaborados e emi�dos pelo comitê
ins�tucional serão normas vazias e inócuas, pois não produzirão efeitos prá�cos nos locais aos quais se
des�nam. 

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra 
Presidente do Comitê de Retorno às Aulas Prá�cas 
Pró-Reitor de Graduação E Educação Profissional 

Universidade Federal do Paraná

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO SALLES DE OLIVEIRA BARRA, PRO-
REITOR(A) DE GRADUACAO E EDUCACAO PROFISSIONAL, em 29/10/2020, às 12:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3070751 e o
código CRC FAB0D34E.
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