
 

 

DETERMINAÇÃO Nº 001/FUNDAÇÃO/2020 

 
 

ESTABELECE PROCEDIMENTOS 
E ROTINAS NAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS, ENQUANTO 
PERDURAR O ESTADO DE 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE 
DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19), NO ÂMBITO DA FUNDAÇÃO 
UNIVALI E DE SUAS ENTIDADES 
MANTIDAS. 

 
 

O Presidente da Fundação Universidade do Vale do Itajaí, Professor 

Doutor Valdir Cechinel Filho, no regular uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, e CONSIDERANDO: 

 O disposto na Lei Federal nº 13.979, 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; 

 As disposições do Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que declara 

situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do 

COBRADE nº 1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19, estabelecendo outras providências; 

 As disposições do Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre 

novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabelecendo 

outras providências, bem como suas alterações posteriores; 

 As diversas Portarias publicadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Santa 

Catarina disciplinando as regras de prevenção, cuidado e providências 

relacionadas às medidas de combate à COVID-19; 

 As decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341/DF, da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 6.343/DF e da Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 672/DF, todas relacionadas à legislação infraconstitucional 

relacionada à pandemia do novo coronavírus (COVID-19); 



 

 

 O disposto no artigo 32, inciso VII, do Estatuto, no artigo 5º, inciso III, e no artigo 

33, inciso VII, do Regimento Geral, todos da Fundação UNIVALI; 

 Que diversas iniciativas estão sendo tomadas no Brasil e no mundo, pelos 

diferentes níveis de governos, sociedades, comunidades de saúde, empresas, 

entidades, organizações públicas e privadas, bem como, em especial, por 

instituições de ensino em todos os seus níveis de ensino – da educação básica 

à educação superior – para o enfrentamento da pandemia da COVID-19; 

 A necessidade de todos estarem efetivamente engajados e conscientes, neste 

momento ímpar da história mundial, para vencer esta adversidade o mais 

rapidamente possível, buscando mitigar os efeitos sociais, econômicos e de 

saúde pública decorrentes da pandemia da COVID-19; 

 Que o atual momento de emergência de saúde pública de âmbito internacional 

requer a adoção e efetiva implementação de ações de prevenção e proteção 

para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, 

 

DETERMINA: 

 

Medidas institucionais de contingência frente à emergência de saúde 

pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) 

 

Art. 1º Sem prejuízo da necessidade de observância das normas federais 

e estaduais já vigentes sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 

ficam estabelecidas em regime de obrigatoriedade, no âmbito da Fundação 

UNIVALI e de suas entidades mantidas, medidas individuais e coletivas de 

prevenção e proteção nos ambientes institucionais com o mesmo objetivo.  

§ 1º Setores Administrativos: 

a) Evitar reuniões presenciais e qualquer tipo de aglomeração de pessoas, 

com mais de 3 (três) colaboradores. Caso seja necessária a realização de reuniões, 

deverá ser respeitado o limite de colaboradores permitidos a participar, devendo as 

referidas reuniões ocorrerem em ambientes bem ventilados ou ao ar livre, com uso de 

máscaras de proteção facial de tecido dupla camada, conforme disciplinado na Portaria 



 

 

SES/SC nº 224, de 03 de abril de 2020, por todos os participantes, com prévia utilização 

de álcool 70% para higienização das mãos. 

b) Evitar, ao máximo, sempre que possível, transporte de veículos 

automotores com mais de 3 pessoas no mesmo veículo, mantendo-se extremo rigor na 

seleção de viagens, devendo os respectivos passageiros, sempre e obrigatoriamente, 

utilizar máscara de proteção facial de tecido dupla camada. 

c) Cada colaborador, em seu respectivo setor, deverá realizar e manter a 

higienização contínua do seu ambiente de trabalho, intensificando a limpeza das áreas, 

realizando frequente desinfecção com álcool 70% líquido, sob fricção de superfícies 

expostas de uso administrativo, tais como mesas, cadeiras com apoio de braços, 

teclados, mouses, materiais de escritório, balcões, dentre outros. 

d) Manter todas as áreas administrativas ventiladas, evitando o uso de ar-

condicionado, que deverá ser ligado somente em situações de extremo calor. 

e) Utilizar, obrigatoriamente, máscaras de proteção facial de tecido dupla 

camada, de pano ou descartáveis, conforme orientações governamentais ao longo do 

expediente, bem como no trajeto de casa ao trabalho. 

f) Nos locais onde há uso de máquinas para pagamento com cartões de 

crédito ou débito, higienizar constantemente máquinas e respectivos cartões com álcool 

70% ou preparações antissépticas após cada uso, devendo ser mantidos dispensadores 

de álcool líquido 70%, bem como toalhas de papel descartáveis para a higienização. 

g) Priorizar agendamentos de horários nos setores de atendimento ao 

público externo, de modo a evitar a aglomeração e se conseguir distribuir o fluxo de 

pessoas. 

h) Evitar viagens nacionais e internacionais. 

i) Disponibilizar dispensadores de álcool em geral ao lado de todos os 

relógios ponto, sendo obrigatório o funcionário realizar higiene das mãos antes e após 

o uso. 

j) Remover das superfícies das mesas ou estações de trabalho porta-

canetas e/ou lápis de uso coletivo, dispensers de objetos de escritórios e outros 

utensílios que possam ser utilizados por terceiros. 

k) Identificar e sinalizar canetas e outros itens de uso pessoal contínuo ao 

longo do expediente de trabalho.  

l) Manter, pelo menos, 1,5 metro de distância entre qualquer colega de 

trabalho dentro dos ambientes institucionais. 



 

 

m) Respeitar o comportamento adequado em relação a etiqueta respiratória 

ao tossir e/ou espirrar. 

n) Evitar o uso compartilhado, em especial, dos seguintes itens no ambiente 

de trabalho: telefones fixos, celulares, interruptores, canetas, papel, controles remotos, 

botões de acionamentos, corrimãos etc. 

o) Atuar como agente fiscalizador, de forma colaborativa e coletiva, das 

medidas elencadas, relatando eventual conduta incompatível à chefia superior imediata. 

p) Avaliar a possibilidade de turnos diferenciados de trabalho, quando 

definido e aprovado pela chefia imediata, de maneira a evitar o congestionamento de 

ambientes fechados, evitando, igualmente, a aglomeração de pessoas no transporte 

coletivo. 

q) Evitar confraternizações internas, tais como coffe breaks, lanches, datas 

comemorativas e/ou aniversários. 

§ 2º Setores internos de alimentação: 

a) Não compartilhar copos, pratos e talheres não higienizados, bem como 

qualquer outro utensílio de cozinha. 

b) Limpar e desinfetar as superfícies das mesas previamente e após cada 

utilização. Promover, nos refeitórios, espaçamento mínimo de 1,5 metros entre as 

pessoas na fila, evitando conversas e aglomerações, com exigência do uso de máscaras 

de proteção facial de tecido dupla camada. 

c) Espaçar as cadeiras para aumentar as distâncias interpessoais em, no 

mínimo, 1,5 metro. 

d) Cumprir rigorosamente os turnos em que as refeições são servidas, de 

modo a diminuir o número de pessoas no refeitório a cada momento. 

e) Higienizar as bancadas e/ou mesas com álcool 70% líquido antes e após 

o uso (ou circulação de pessoas). 

f) Manter todas as áreas de cozinhas e refeitórios ventiladas. 

§ 3º Setor de Transporte:  

Para os colaboradores motoristas: 

a) Não deixar álcool no interior dos veículos. 

b) Manter a ventilação natural no interior dos veículos por meio da abertura 

das janelas. Quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado – 



 

 

somente na hipótese de altas temperaturas/calor excessivo –, deve-se evitar a 

recirculação do ar. 

c) Desinfetar regularmente, com álcool 70% líquido, os assentos, 

maçanetas, câmbio, volante e demais superfícies do interior do veículo que são mais 

frequentemente tocadas pelos trabalhadores e eventuais usuários.  

d) Utilizar máscaras de proteção facial, quando em acesso ou em 

permanência no interior dos veículos. 

e) Ter, sempre ao alcance das mãos, álcool 70% ou lenços umedecidos 

com álcool gel para a limpeza de maçanetas e superfícies internas dos veículos. 

f) Realizar o transporte de, no máximo, duas pessoas no banco de trás do 

veículo além do motorista, mantendo rigor na seleção de viagens, sendo obrigatória a 

utilização de máscara de proteção facial de tecido dupla camada por todos os ocupantes 

dos respectivos veículos. 

g) Orientar aos respectivos condutores que, em todas as viagens com 

veículos automotores da Instituição, os passageiros deverão utilizar máscaras de 

proteção facial de tecido dupla camada. 

Parágrafo único: As medidas contidas neste parágrafo são de observância 

obrigatória a todo e qualquer motorista que utilize a frota própria ou terceirizada da 

Fundação UNIVALI, sejam os colaboradores permanentes contratados na condição de 

motoristas, sejam outros colaboradores administrativos ou docentes que, 

temporariamente, utilizarem/dirigirem veículo automotor institucional próprio ou 

terceirizado. 

 

Art. 2º Observado o disposto no artigo 1º desta determinação, é 

obrigatória a adoção das seguintes medidas individuais de prevenção e proteção 

nos ambientes institucionais, sem prejuízo de outras: 

§ 1º Utilizar máscaras de proteção facial de tecido dupla camada e aventais 

descartáveis (quando lidar com materiais), conforme disciplinado na Portaria SES nº 

224, de 03 de abril de 2020, nos setores com baixa frequência de atendimento ao público 

externo. 

§ 2º Utilizar máscaras de proteção facial (profissional) e aventais descartáveis 

(quando lidar com materiais), conforme disciplinado na Portaria SES/SC nº 224, de 03 

de abril de 2020, nos setores com alta frequência de atendimento ao público externo. 



 

 

§ 3º Cobrir o nariz e a boca durante tosse ou espirro com o cotovelo 

flexionado, ou utilizar tecido ou lenço de papel, descartando-os após o uso. 

§ 4º Lavar sempre as mãos com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos. 

Não havendo água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, 

preferencialmente em gel. 

§ 5º Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas ou 

higienizadas. 

§ 6º Ter em mãos lenços descartáveis ou umedecidos. 

§ 7º Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, por 

meio do uso de lenços descartáveis e álcool 70%, preferencialmente líquido. 

§ 8º Acionar o fluxo institucional de atendimento na hipótese de sinais e/ou 

sintomas do COVID-19. 

§ 9º Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

§ 10º Manter seu ambiente habitual de trabalho bem ventilados. 

§ 11º Não compartilhar objetos que são tocados pelas mãos ou boca, tais 

como: celulares, computadores, copos, mouses, canetas, bebedouro, etc. 

§ 12º  Higienizar, frequentemente, objetos que precisam ser compartilhados no 

trabalho como ferramentas e equipamentos. 

§ 13º Evitar a prática de cumprimentar as pessoas com aperto de mãos ou 

beijos. 

§ 14º Seguir todas as orientações sobre contenção e prevenção da COVID-19 

do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipais de Saúde. 

§ 15º Atuar como um agente fiscalizador, de forma colaborativa, das medidas 

elencadas. 

 

Art. 3º Observado o disposto nos artigos anteriores, é obrigatória a 

adoção das seguintes medidas de prevenção e proteção nas Clínicas e 

Laboratórios com atendimento ao público externo: 

§ 1º Ambiente: 

a) Disponibilizar álcool em gel nas entradas e balcões de atendimento. 

b) Disponibilizar lenços descartáveis para higiene nasal, se for o caso. 

c) Profissionais que realizam atendimento na recepção deverão usar 

máscaras de proteção facial de tecido dupla camada. 



 

 

d) Profissionais que fazem atendimento individualizado deverão utilizar EPI 

específico, conforme protocolo da clínica: máscaras de proteção facial de tecido dupla 

camada, luvas, óculos de proteção, aventais descartáveis.  

e) Reservar local separado e bem ventilado para os pacientes sintomáticos 

aguardarem e ficarem afastados/isolados, com fácil acesso a suprimentos de higiene 

respiratória e higiene das mãos. Os pacientes devem permanecer nessa área separada 

até a efetiva realização da respectiva consulta.  

f) Manter os ambientes ventilados (se possível, com as janelas abertas). 

§ 2º Triagem: 

a) Antes de agendar a consulta, deverá se questionar o paciente se ele 

apresenta sintomas respiratórios e/ou se está em quarentena ou isolamento em 

decorrência do COVID-19, ficando proibido o atendimento de pessoas sintomáticas ou 

em período de quarentena nestas atividades. 

b) Verificar se o paciente possui algum sintoma antes de sua entrada na 

clínica (uso de termômetros e EPI’s – luvas, máscara de proteção facial de tecido dupla 

camada e aventais descartáveis). 

c) Exigir que o paciente venha com máscara de proteção facial de tecido 

dupla camada para os atendimentos. 

d) Para os funcionários do setor de triagem sem formação técnica na área 

da saúde, deverá ser providenciada instrução para proteção pessoal e identificação de 

possíveis casos de COVID-19. 

 

Art. 4º Observado o disposto nos artigos anteriores, é obrigatória a 

adoção das seguintes medidas de prevenção e proteção direcionadas ao Grupo 

de Risco: 

§ 1º Enquanto durarem as medidas governamentais de contenção da 

pandemia do novo coronavírus (COVID-19), sem prejuízo da continuidade das 

atividades administrativas, os colaboradores pertencentes ao grupo de risco deverão 

realizar, preferencialmente, as atividades por meio do trabalho remoto.  

§ 2º São considerados grupo de risco as pessoas acima de 60 anos e os 

cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos e hipertensos (nestes dois casos 

conforme juízo clínico do serviço de medicina e segurança do trabalho da UNIVALI), 

oncológicos, imunossuprimidos em geral, gestantes. 



 

 

§ 3º Os colaboradores pertencentes ao grupo de risco que apresentarem 

alguma das doenças listadas a seguir poderão requerer, com aval da chefia imediata, 

junto ao Ambulatório de Saúde Ocupacional, o afastamento do ambiente de trabalho, 

mediante laudos médicos atualizados (últimos 12 meses). Lista de comorbidades 

importantes para o agravamento da COVID-19: 

 Doenças cardíacas descompensadas; 

 Doença cardíaca congênita;  

 Insuficiência cardíaca mal controlada;  

 Doença cardíaca isquêmica descompensada;  

 Doenças respiratórias descompensadas;  

 DPOC e asma mal controlados;  

 Doenças pulmonares intersticiais com complicações;  

 Fibrose cística com infecções recorrentes;  

 Displasia broncopulmonar com complicações;  

 Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade; 

 Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

 Pacientes em diálise;  

 Imunossupressos;  

 Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea;  

 Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de 

quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos); 

 Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade 

imunológica (ex.: Síndrome de Down);  

 Diabetes e/ou hipertensão (conforme juízo clínico do serviço de medicina e 

segurança do trabalho da UNIVALI). 

§ 4º Os colaboradores que sejam responsáveis por crianças que não possuem 

idade suficiente para ficarem sozinhas em casa, e que não tenham a possibilidade de 

deixá-las em outro ambiente de segurança ou aos cuidados de um terceiro, poderão 

trabalhar remotamente ou em regime de escala, mediante programação com a chefia 

imediata e somente mediante autorização expressa desta.  

 



 

 

Art. 5º Observado o disposto nos artigos anteriores, é obrigatória a 

adoção dos seguintes protocolos de atendimento dos casos suspeitos frente ao 

novo coronavírus (COVID-19): 

§ 1º Atendimento dos casos suspeitos: 

a) Os colaboradores que apresentarem sinais e sintomas suspeitos de COVID-

19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou dificuldade respiratória, não deverão 

comparecer no trabalho, devendo comunicar tal fato à sua chefia direta imediatamente,  

e apresentar ao Ambulatório de Saúde Ocupacional da UNIVALI o atestado médico que 

comprove o respectivo problema de saúde, podendo ser necessário, a critério médico, 

agendar avaliação com a Médica do Trabalho ao término do atestado, antes do retorno 

às atividades laborativas.  

b) Para os casos em que os trabalhadores apresentem sintomas gripais durante 

o serviço, estes deverão se dirigir de imediato ao Ambulatório de Saúde Ocupacional da 

UNIVALI,  onde o Médico do Trabalho realizará a triagem com: i) anamnese clínica 

detalhada; ii) exame físico para o diagnóstico de possíveis complicações respiratórias; 

iii) procederá com as orientações pertinentes a cada caso segundo avaliação de 

gravidade, devendo, assim que chegar no Ambulatório de Saúde Ocupacional da 

UNIVALI,  relatar de imediato os sintomas para que seja providenciada máscara de 

proteção facial de tecido dupla camada. 

c) Conforme a análise de cada situação específica, o médico do trabalho da 

UNIVALI, a seu critério, irá fornecer a prescrição indicada para os casos simples de 

gripe (repouso, hidratação, alimentação adequada, analgésicos, antitérmicos), afastar o 

trabalhador que apresentar sintomas de COVID-19 pelo prazo inicial de 14 (quatorze) 

dias, ou até completar os procedimentos diagnósticos, além de emitir atestado para o 

trabalhador e para os integrantes de seu núcleo familiar/contactantes.  

§ 2º Atendimento remoto:  

a) O atendimento de pacientes à distância com a utilização de novas tecnologias 

está previsto no Art. 3º da Resolução CFM 1.643/2020, que dispõe sobre Telemedicina 

e na Portaria MS 467/2020.  

b) Poderá ser estabelecido um fluxo de atendimento remoto, fornecendo-se 

suporte aos trabalhadores localizados nos demais campi da UNIVALI. Deverá ser 

utilizado um canal de comunicação telefônica, por aplicativo de rede social (WhatsApp) 



 

 

ou outras ferramentas como Zoom ou Blackboard, que permita a troca de informações 

e de contato dos colaboradores com o serviço de saúde ocupacional. 

§ 3º Homologação de Atestados Médicos: 

A homologação de atestado médico deve ocorrer sem o comparecimento do 

trabalhador, sendo realizado pelo envio do atestado médico, relatório do médico 

assistente, receita médica e exames complementares (quando houver) pelo canal de 

comunicação a ser estabelecido (e-mail ou WhatsApp), sempre resguardando o sigilo e 

a confidencialidade das informações do trabalhador, conforme as normas legais 

vigentes. As vias originais deverão ser encaminhadas em momento posterior. 

§ 4º Exames Médicos Ocupacionais: 

Os exames ocupacionais são indispensáveis para a manutenção da saúde (ao 

controle do processo saúde-doença) do trabalhador, uma vez que subsidiam a 

prevenção de doenças, a promoção da saúde e a diminuição do absenteísmo, seguindo  

critérios baseados na literatura científica, normatizados pela NR 7 – Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional, e classificados em: Exame admissional, exame 

periódico, exame de retorno ao trabalho, exame de mudança de função e exame 

demissional, devendo-se, igualmente, observar o disposto nos artigos 15 a 17 da 

Medida Provisória nº 927/2020.1 

 

                                            
1 Art. 15. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto 
dos exames demissionais. 
§ 1º Os exames a que se refere caput serão realizados no prazo de sessenta dias, contado da data 
de encerramento do estado de calamidade pública. 
§ 2º  Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico e saúde ocupacional 
considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao 
empregador a necessidade de sua realização.  
§ 3º O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente 
tenha sido realizado há menos de cento e oitenta dias. 
Art. 16.  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, fica suspensa a 
obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, 
previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. 
§ 1º  Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de noventa dias, contado da 
data de encerramento do estado de calamidade pública. 
§ 2º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, os treinamentos de que trata 
o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância e caberá ao empregador observar 
os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. 
Art. 17.  As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento 
do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.  



 

 

Art. 6º Observado o disposto nos artigos anteriores, é obrigatória a 

adoção das seguintes medidas de prevenção e proteção direcionadas aos 

Serviços Terceirizados: 

§ 1º Serviços de Alimentação: 

a) Exigir o uso de máscaras profissionais pelos funcionários que preparam 

e servem as refeições, com rigorosa higienização prévia das mãos. 

b) Cumprir as medidas individuais e coletivas de prevenção e proteção nos 

ambientes institucionais. 

§ 2º Serviços de limpeza: higienização de Ambientes 

Administrativos: 

a) Não varrer superfícies a seco, ante o favorecimento quanto à dispersão 

de microrganismos, devendo a limpeza dos pisos seguir as técnicas de varredura úmida, 

tais como ensaboar, enxaguar e secar. 

b) Aumentar o rigor com ambientes de circulação de público e áreas 

comuns, tais como como banheiros e refeitórios, assim como cadeiras, corrimãos, pias 

e maçanetas, utilizando desinfecção periódica com álcool líquido ou gel 70%. 

c) Usar desinfetantes (em pisos) com potencial para limpeza como os 

hipocloritos, ante seu menor custo financeiro e igual potencial de eficiência. 

d) Limpar todos os equipamentos a cada término da jornada de trabalho 

mediante continuidade do uso dos EPI’s, evitando contato com os materiais infectados. 

A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada serviço, de 

acordo com o protocolo da Instituição. 

e) Realizar a higienização contínua dos ambientes, intensificando a limpeza 

das áreas com desinfetantes próprios para esta finalidade, e realizar frequente 

desinfecção com álcool 70%, quando possível, sob fricção de superfícies expostas, tais 

como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimãos, 

interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, entre outros. 

f) Cumprir as medidas individuais e coletivas de prevenção e proteção nos 

ambientes institucionais. 

§ 3º Eventual descumprimento de regras por parte de prestadores de serviços 

terceirizados deverão ser diretamente reportados à Diretoria Administrativa da 

Fundação UNIVALI, para as providências cabíveis. 

 



 

 

Art. 7º Demais Serviços (obra civil, manutenção, reparos entre outros): 

Parágrafo único: As empresas prestadoras de serviços deverão cumprir 

as medidas individuais e coletivas de prevenção e proteção nos ambientes 

institucionais da Fundação UNIVALI, de suas mantidas e dos órgãos 

governamentais competentes. 

 

Art. 8º Esta Determinação entra em vigor na data de sua assinatura, 

revogando-se eventuais disposições em sentido contrário. 

 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 

Itajaí, 14 de maio de 2020. 

 
Prof. Dr. Valdir Cechinel Filho 

Presidente da Fundação Universidade do Vale do Itajaí 

 


