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RESOLUÇÃO Nº 29-A/2020/CONSUN 

Institui o monitoramento de casos de coronavírus no âmbito do 

UNIAVAN. 

A Presidente do Conselho Universitário do Centro Universitário Avantis - UNIAVAN, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 49 no Regimento, em conformidade com o Decreto nº 
9.235/2017, e as demais legislações aplicáveis, e de acordo com Reunião realizada nesta 
data,  

CONSIDERANDO o Decreto nº 630 de 1º de junho de 2020 do Governo do Estado de Santa 
Catarina, em seu dispositivo § 1º do Art 1º do referido Decreto nº 630/2020 que autoriza a 
partir de 8 de junho de 2020, o retorno dos estágios obrigatórios e as atividades práticas 
presenciais curriculares nos laboratórios de cursos superiores; 

CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 05 de 28 de abril de 2020, homologado conforme 
Despacho do Ministro de Educação, publicado no D.O.U. de 1º/6/2020, Seção 1, Pág. 32, que 
dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de 
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 
da Pandemia da COVID-19, em especial o item “2.15 Sobre a Educação Superior”. 

CONSIDERANDO as orientações e instruções constantes do Comitê de Crise do UNIAVAN 
combinado com o Plano de Contingência para Enfrentamento Institucional do Novo 
Coronavírus instituído e aprovado pela Resolução nº 13-A/2020/CONSUN; 

RESOLVE: 

Art. 1º Instituir o monitoramento de casos de coronavírus no âmbito do UNIAVAN. 

Art. 2º A partir de 09/06/2020, será realizado o monitoramento dos colaboradores e 
acadêmicos do UNIAVAN por telefone e presencialmente.  

Art. 3º O monitoramento será realizado pelos alunos do 9º período do Curso de Bacharelado 
em Fisioterapia do UNIAVA, da disciplina de Estágio de Saúde da Comunidade.  

§ 1º O telemonitoramento será realizado semanalmente para o levantamento de insumos e 
indicadores de saúde institucionais. 

§ 2º Nas próximas semanas os colaboradores e acadêmicos receberão ligações telefônicas e 
serão avaliados presencialmente (temperatura, sinais e sintomas). 

§ 3º O monitoramento destes grupos, é de extrema importância com o intuito de propagar 
informações relevantes das autoridades de saúde a respeito do Coronavírus (Covid-19), e 
orientar sobre os cuidados para prevenir e evitar a disseminação da doença. 

§ 4º Os indicadores serão disponibilizados para o Comitê de Crise e Reitoria, para a gestão 
de ações referentes a prevenção do coronavírus. 

Art. 4º Os casos omissos serão dirimidos pela Reitoria ouvido o Comitê de Crise. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação do ato de sua aprovação. 

 

  Balneário Camboriú, 02 de junho de 2020. 

 

  

 

 

Dra. h.c Isabel Regina Depiné Poffo 
REITORA 

 


