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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS 
 

 
BOLETIM – 19/03/2020 

 
Diante da evolução do cenário nacional e do aparecimento de casos confirmados 

de COVID-19 na região Norte, a Universidade Federal do Pará, sob orientação de seu 
Grupo de Trabalho sobre o Novo Coronavírus, determinou, preventivamente, a 
suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais em todos os seus 
campi. A medida visa contribuir para a prevenção da contaminação no estado. Além da 
suspensão das atividades e a fim de orientar unidades acadêmicas, setores 
administrativos e a comunidade universitária em geral, a UFPA também divulga as 
seguintes informações: 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS E ASSISTENCIAIS 
 
1) Estão suspensas as atividades acadêmicas presenciais, incluindo aulas, cursos, 
estágios supervisionados, monitorias, na graduação, pós-graduação e ensino básico, 
técnico e tecnológico, pelo período de 19 de março a 12 de abril de 2020. Fica mantido 
o estágio supervisionado em áreas assistenciais das Residências em Saúde.  
 
2) Estão mantidos os serviços do Núcleo de Medicina Tropical e dos Hospitais 
Universitários João de Barros Barreto e Bettina Ferro de Souza, com adequação às 
necessidades do cenário epidemiológico. 
 
3) Estão cancelados os eventos científicos e culturais locais, regionais, nacionais e 
internacionais previstos para ocorrer na UFPA, até junho de 2020. 
 
4) Estão suspensas as solenidades de colação de grau. Situações excepcionais serão 
tratadas por meio de normativa da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG). 
 
5) Estão mantidas as bancas de qualificação e defesa de dissertação e tese, sem 
público. A participação de avaliadores externos deve ser viabilizada por 
videoconferência.  
 
6) Projetos de extensão com atendimento à comunidade devem organizar as suas 
atividades oferecendo, na medida do possível, atendimento via internet ou telefone. 
 
 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
1) Estão suspensas as atividades administrativas presenciais, com exceção dos 
serviços essenciais. Tais serviços serão divulgados na página coronavirus.ufpa.br com 
as respectivas informações de funcionamento. 
 
2) Estão suspensas as emissões de passagens e viagens para o exterior e para outros 
estados brasileiros. 
 
3) As pessoas que retornarem do exterior, ou de estados com transmissão comunitária 
do vírus, devem permanecer em quarentena por quatorze dias. 
 



 2 

4) O atendimento ao público pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas (PROGEP), pelo Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC) e pelo 
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) será realizado 
preferencialmente por meio eletrônico. Para a resolução de casos excepcionais que 
demandem atendimento presencial, os interessados deverão realizar agendamento. 
 
5) Está mantido o pagamento das bolsas de estágio, do PIBIC e do PIBEX. Sempre que 
possível, as atividades correspondentes devem ser realizadas a distância. 
 
6) O funcionamento do Restaurante Universitário estará suspenso a partir do dia 19 de 
março de 2020. Aos alunos cadastrados pela SAEST como beneficiários do Auxílio Taxa 
Zero, será concedido um valor para o custeio de alimentação em outros espaços durante 
o período de fechamento do RU. O valor será depositado diretamente nas contas 
correntes dos discentes.  
 
7) Serão garantidos o serviço de limpeza e o fornecimento de materiais de limpeza e 
higiene às unidades acadêmicas e administrativas que mantiverem atividades 
essenciais. 
 
8) A UFPA notificará as empresas terceirizadas quanto às medidas preventivas 
necessárias também para a promoção da segurança de prestadores de serviços 
terceirizados. 
 
 
CUIDADOS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 
1) Pessoas que apresentarem sintomas sugestivos de virose respiratória devem fazer 
contato com a Vigilância Epidemiológica do município de Belém, por meio do 
telefone (91) 98417-3985, ou com órgãos análogos nos demais municípios, ou com o 
Ministério da Saúde, por meio do telefone 136. Recomenda-se, ainda, consultar o 
aplicativo Coronavírus – SUS para informações sobre a doença. 
 
2) A Universidade disponibilizará informações e recomendações sobre cuidados 
individuais e coletivos também por meio do endereço coronavirus.ufpa.br. 
 
 
CANAIS INFORMATIVOS 
 
1) Está disponível o site coronavirus.ufpa.br por meio do qual é possível acompanhar 
as informações sobre a situação da epidemia do novo coronavírus e as recomendações 
do Grupo de Trabalho da UFPA. 
 
2) A UFPA também disponibiliza o e-mail coronavirus@ufpa.br como um canal de 
contato para informações e dúvidas sobre o funcionamento de suas unidades 
acadêmicas e administrativas. 
 

A Universidade Federal do Pará e seu Grupo de Trabalho sobre o Novo 
Coronavírus acompanharão permanentemente o cenário da epidemia no país com 
eventual propagação local, podendo, a qualquer momento, divulgar novas informações, 
por meio de seu portal e do site coronavirus.ufpa.br. A instituição visa, com essas 
medidas, contribuir com a prevenção da epidemia e com a promoção da saúde de sua 
comunidade e da sociedade paraense de forma mais ampla. 
 

Belém, 19 de março de 2020. 
 

Grupo de Trabalho da UFPA sobre o Novo Coronavírus 


