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Plano de Contingência COVID-19  
 
 
 

Em atendimento às orientações repassadas em reunião com direção das Unidades desta            
Universidade, assim como de nota emitida no site e ao Memorando Circular no 05/2020 do               
Gabinete da Reitora, elaboramos o presente plano com base nas especificidades desta            
Unidade Acadêmica.  
 

 O mesmo está baseado nas seguintes diretrizes: 
 
a) apontar as atividades essenciais de cada unidade, considerando o menor número de             
serviços essenciais e o menor número de pessoas possíveis em serviço presencial; 
b) identificar e liberar para trabalho remoto as servidoras gestantes ou lactantes; os             
servidores e servidoras com sessenta anos ou mais; e servidores e servidoras            
imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves; 

c) identificar outros casos relacionados à saúde ou à necessidade dos servidores e             
servidoras, como acompanhamento de crianças de sua responsabilidade que estejam com           
as atividades escolares suspensas e que não possam ser cuidadas por outra pessoa, com              
vistas à liberação para serviço remoto; 

d) organizar serviços com a adoção de regime de jornada, com turnos alternados de              
revezamento, para a melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o             
objetivo de evitar a concentração de pessoas no ambiente de trabalho; 

e) identificar outras estratégias de ação, com vistas à proteção de toda a comunidade              
universitária. 

 

Desse modo, identificamos que as atividades da administração e da secretaria geral            
do Centro de Ciências Computacionais, composta pelas secretarias geral e acadêmica,           
devem ser atendidos remotamente, através dos telefones e endereços eletrônicos a seguir.            
Ficam nesse regime também as atividades do Escritório de Gestão de Projetos. Para as              
atividades de suporte técnico decidiu-se que o pessoal da equipe manterá, em regime de              
escala, os servidores e equipamentos operantes, sendo que uma pessoa de cada vez irá              
comparecer presencialmente a fim de executar ajustes técnicos que se façam necessários,            
além do trabalho executado remotamente.  

Informamos que os servidores que fazem parte de grupos de risco para o COVID-19              
não estão previstos para participar de atividades onde haja necessidade de atendimento            
presencial. 



Direção 

Silvia Botelho 

Email: silviacb@furg.br  Telefone: 3233 6807 

 

Administração  

Anajara Martins 

Email: anajaramartins@furg.br  Telefone: 32935108 

 

Secretaria Geral:  

Carmen Carvalho 

Email:c3.secretaria@furg.br  Telefone: 3233-6623  

 

Secretaria Acadêmica:  

Pâmela Borges: pamelaborges@furg.br     Telefone 3293.5106 

Caroline Drawanz: carolinedrawanz@furg.br     Telefone 3293.5105 

 

Escritório de Projetos:  

Telefone  (53) 3237-3076 

Werner Botelho: wernerbotelho1@gmail.com 

Anajara Martins: anajara.arvelos@gmail.com.br 

 

Atividades Acadêmicas 

No que tange as atividades acadêmicas, com base em reunião com os diretores realizada              
em 16/03, sugeriu-se e recomendou-se a adoção de medidas que visem dar continuidade as              
atividades propostas, respeitando as particularidades próprias de cada grupo e de           
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infraestrutura, utilizando recursos semelhantes a EaD. Por exemplo: AVA Moodle,          
Ferramentas Google ou outros dispositivos que possam disponibilizar aos estudantes textos,           
videos, exercícios e etc, como forma de manter a continuação dos processos de             
ensino-aprendizagem nesse momento. O C3 já adota a plataforma Moodle como elemento            
obrigatório de condução acadêmica. Os docentes utilizarão esta platafoma como ferramenta           
base de comunicação e interação. 

 

 

 

 

 

 


