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COMUNICADO 
 
 

Embora nenhum caso tenha sido confirmado no Estado do Pará e diante do crescente 
número de casos pelo novo coronavírus (COVID-19) no Brasil, a Divisão de Saúde e 
Qualidade de Vida da PROGEP orienta a comunidade acadêmica no que cabe: 

• As pessoas que tenham retornado de viagem de áreas de risco no Brasil e no 
Exterior devem comunicar seu retorno aos municípios sede dos campi, no caso 
de servidores à Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, e no caso 
de discentes, à Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, para recebimento de 
orientações específicas, conforme cada caso; 

 

• A critério da chefia imediata do servidor e/ou do dirigente da unidade acadêmica 
dos alunos, tratando-se de caso de pessoas assintomáticas que tiveram contato 
com caso confirmado, devem ficar em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias. 
Caso apresentem algum sintoma, esse período deve ser de 14 (quatorze) dias 
desenvolvendo suas atividades remotamente ou respaldado pela apresentação 
de atestado médico, dentro do prazo recomendado de comunicação; e 

• Pessoas com sintomas de doenças respiratórias devem procurar serviços 
médicos de saúde. 

 
As medidas estão em consonância com as orientações estabelecidas aos órgãos e 
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às 
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional na Instrução Normativa nº 19 de 12 de março de 2020 do Ministério da 
Economia, e as orientações emitidas pelo Ministério da Saúde, visando à prevenção 
contra a proliferação da doença.  

 
Lembramos que devem ser mantidas as seguintes medidas de prevenção: 

 
✓ Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à 
base de álcool; 

✓ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 
✓ Evitar contato próximo com pessoas doentes; 
✓ Ficar em casa quando estiver doente; 
✓ Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

No caso de ausência de lenço descartável, deve-se cobrir nariz e boca com o 
braço, na altura do cotovelo, quando espirrar ou tossir; 
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✓ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 
garrafas; 

✓ Manter os ambientes bem ventilados. 

 
Ressaltamos que as atividades previstas no calendário acadêmico estão mantidas, e 
qualquer nova orientação será emitida oportunamente. 
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