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ATO EXECUTIVO Nº 41/2020 

 
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das 
atividades da Universidade Estadual de Londrina, até 
19/10/2020, em virtude da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), altera o Ato Executivo no 
22/2020, Ato Executivo nº 27/2020, Ato Executivo nº 
29/2020, Ato Executivo nº 30/2020, Ato Executivo nº 
33/2020 e Ato Executivo nº 36/2020. 

 

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

Considerando a Lei nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus e sua regulamentação por 
meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020;  
 

Considerando a Lei nº 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020 e a 
Portaria do Ministério da Saúde nº 327, de 24 de março de 2020, que estabelecem 
medidas de prevenção, cautela e redução de riscos de transmissão para o enfrentamento 
da COVID-19, fixam a utilização de Equipamentos de Proteção Individual;  

 
Considerando a Nota Técnica CGGAP/DESF/SAPS/MS nº 3 de 2020, 

que orienta o uso de máscaras pela população em geral;  
 

Considerando a Lei Estadual nº 20.189/2020, que determinou o uso de 
máscaras em ambientes coletivos em todo o Paraná;  
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4.320 que suspendeu as aulas 
presenciais das universidades a partir de 20 de março de 2020;  
 

Considerando o Decreto Estadual nº 4.319 que declara o estado de 
calamidade pública, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19;  
 

Considerando o Decreto Estadual n° 4.230 que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus - COVID-19;  
 

Considerando os Decretos Municipais nº 438 e no 439, que orientam 
condutas durante a epidemia, com destaque ao isolamento social como ação 
fundamental para diminuir a velocidade da dispersão do novo coronavírus;  
 

Considerando o Decreto Municipal nº 490 que decretou calamidade 
pública no município de Londrina;   
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ATO EXECUTIVO Nº 41/2020 

 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 602, de 20 de maio de 2020, em 

que foram enrijecidas, inclusive com sanções, as normas editadas pelo município de 
Londrina para o enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana causada 
pelo novo coronavírus;  

 
Considerando o Decreto Municipal nº 711, de 16 de junho de 2020, que 

regulamenta as sanções para os casos de descumprimento das medidas estabelecidas 
para enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 
 

Considerando o Ato Executivo nº 22/2020, de 16 de março de 2020, em 
que a UEL suspendeu as atividades acadêmicas presenciais e eventos públicos no 
período de 17/03/2020 a 12/04/2020, mantidas as atividades administrativas de forma 
remota, ou em regime de escala, bem como as atividades essenciais e da área da 
saúde;  
 

Considerando o Ato Executivo nº 27/2020, de 8 de abril de 2020, em que 
a UEL prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e eventos públicos 
até 03/05/2020, mantidas as atividades administrativas de forma remota, ou em regime 
de escala, bem como as atividades essenciais e da área da saúde;  
 

Considerando o Ato Executivo nº 29/2020, de 29 de abril de 2020, em 
que a UEL prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e eventos 
públicos até 21/05/2020, mantidas as atividades administrativas de forma remota, ou em 
regime de escala, bem como as atividades essenciais e da área da saúde;  
 

Considerando o Ato Executivo nº 30/2020, de 22 de maio de 2020, em 
que a UEL prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e eventos 
públicos até 5/07/2020, mantidas as atividades administrativas de forma remota, ou em 
regime de escala, bem como as atividades essenciais e da área da saúde;  
 

Considerando o Ato Executivo nº 33/2020, de 1º de julho de 2020, em 
que a UEL prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e eventos 
públicos até 2/08/2020, mantidas as atividades administrativas de forma remota, ou em 
regime de escala, bem como as atividades essenciais e da área da saúde;  

 
Considerando o Ato Executivo nº 36/2020, de 29 de julho de 2020, em 

que a UEL prorrogou a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e eventos 
públicos até 13/09/2020, mantidas as atividades administrativas de forma remota, ou em 
regime de escala, bem como as atividades essenciais e da área da saúde; 
 

Considerando o momento epidemiológico e de assistência à saúde em 
Londrina e no Paraná e a análise expressa pelo Grupo de Trabalho sobre o Coronavírus 
(COVID-19) da UEL, instituído pela Portaria nº 993/2020 e complementado pela Portaria 
nº 2473/2020, reunido em 9 de setembro de 2020.  
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ATO EXECUTIVO Nº 41/2020 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, 
 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica prorrogada a suspensão das atividades acadêmicas 

presenciais e dos eventos públicos da UEL até 19/10/2020, bem como mantidas as 
disposições e os efeitos do Ato Executivo nº 22/2020 de 16 de março de 2020 prorrogado 
pelo Ato Executivo nº 27/2020 de 08 de abril de 2020, pelo Ato Executivo nº 29/2020 de 
29 de abril de 2020, pelo Ato Executivo nº 30/2020 de 22 de maio de 2020, pelo Ato 
Executivo nº 33/2020 de 1º de julho de 2020 e pelo Ato Executivo nº 36/2020 de 29 de 
julho de 2020. 
 

Art. 2º - Permanecem mantidas as atividades essenciais e da área da 
saúde, sendo que as atividades administrativas deverão ser desempenhadas, sempre 
que possível, remotamente, ou em regime de escala.  
 

Art. 3º - Estão dispensados do comparecimento ao trabalho, sem 
prejuízo de exercer teletrabalho, as gestantes, os maiores de 60 anos e os portadores 
de Diabetes Mellitus, doenças cardíacas e respiratórias crônicas, ou que reduzam a 
imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico, informando a situação por 
meio digital à chefia imediata. 
 

Art. 4º - A Reitoria da UEL, com base nas orientações do Grupo de 
Trabalho Técnico para gerenciamento de questões relativas ao COVID-19 da UEL e da 
Lei Estadual no 20.189 de 2020, determina que membros da comunidade universitária 
que não apresentem sintomas da COVID-19 e que desenvolvam atividades no campus 
da UEL, façam uso de máscaras de tecidos, preferencialmente. 
 

§ 1º - Membros da comunidade universitária que atuem em atividades 
da área da saúde devem seguir as recomendações orientadas pelas administrações dos 
órgãos com uso de EPI de acordo com a função desempenhada.  
 

§ 2º - Membros da comunidade universitária que apresentem sintomas 
devem seguir as orientações das autoridades sanitárias, com isolamento social, 
quarentena, ou busca por serviços de saúde de acordo com os sintomas manifestados 
e organização da linha de cuidado para o paciente com suspeita ou confirmação de 
COVID-19.  
 

Art. 5º - É dever dos membros da Comunidade Universitária a 
observância das normas legais estabelecidas no âmbito universitário sob pena de 
sanção conforme o Regimento da Universidade Estadual de Londrina. 
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Art. 6º - Este Ato Executivo entrará em vigor na data de sua assinatura 
restando revogadas as disposições em contrário. 

 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 9 de setembro de 2020. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Carlos de Carvalho, 
Reitor.  
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