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PLANO DE CONTINGÊNCIA FRENTE À COVID-19 – EE – 20/3/2020 

 
           . 

1. INTRODUÇÃO 

 
A Direção da Escola de Engenharia, em reunião na manhã do dia 16/3/2020, recebeu 

orientações por parte da Reitoria de nossa Universidade no sentido da adoção de medidas que 

atenuem a proliferação do contágio por parte do novo corona vírus e, com isso, tenhamos um 

menor pico de casos da doença Covid-19 em nosso município. Foi determinado a cada Unidade 

Acadêmica a elaboração de seu Plano de Contingência.  

Nos itens abaixo seguem as medidas deste Plano, sendo que a maioria das mesmas já tem 

efeito desde o dia 17/3. Daquele dia até hoje ajustes foram necessários, em vista das maiores 

restrições a circulação e aglomeração de pessoas impostas pelo poder público e com o objetivo 

de alinhar com o Plano de Contingência Geral da FURG publicado no dia de ontem (19/3). 

Cabe ressaltar que este Plano e as medidas decorrentes podem ainda sofrer novas revisões 

e atualizações conforme a evolução do cenário da epidemia no nosso país e, em particular no 

nosso município, e, portanto, o mesmo pode ser reeditado a qualquer momento. 

Os itens que seguem trazem a atualização de medidas tomadas em cada um dos grupos de 

servidores e serviços prestados pela Unidade. 

 
 

2. SECRETARIA GERAL 

 
Desde a reunião realizada na tarde de 16/3 e conversar internas promovidas até o dia de 

ontem (19/3) foram estabelecidas medidas visando a proteção dos servidores e estagiários que 

exercem suas funções na Secretaria Geral. As principais medidas vigentes são abaixo 

relacionadas: 

• Foi estabelecida um regime de home office para os TAEs. No dia de ontem (19/3) 

foram organizadas as tarefas e realizada a divulgação do modo de funcionamento e 

das formas de contato com a Secretaria nos sites da Unidade e da FURG. Os 

estagiários foram liberados de suas funções; 
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• Busca-se ainda, junto a outros setores da Universidade, sanar dúvidas frente a 

procedimentos e trâmites neste período. Um exemplo é o trâmite burocrático dos 

estágios dos estudantes; 

• Foram criados grupos de whatsapp específicos para tratar das atividades em home 

office, para a Secretaria Geral (entre Direção e TAEs) e para as coordenações de 

curso (entre coordenadores de graduação e TAEs do setor acadêmico); 

• No setor da pós-graduação o regime de home officie já iniciou no dia 19/3; 

• Foi identificada uma situação de risco envolvendo a estagiária gestante Sheila 

Guerreiro, que foi dispensada de comparecimento à Unidade desde 16/3.  

• Entre os dias 16 e 19/3 foi indicada a permanência das janelas e portas abertas 

visando maior ventilação dos ambientes da Secretaria; 

• Com o fechamento da portaria do pavilhão 2, todas as chaves de dependências da 

Unidade foram recolhidas à Secretaria Geral. 

 

3. DOCENTES 

 

No dia 16/3 foi enviado e-mail a todos docentes da Unidade com as recomendações que 

seguem: 

• Dentro do possível exerçam suas atividades em casa, evitando reuniões presenciais e 

outras aglomerações; 

• Seguir as recomendações do memo 04/2020 do Gabinete da Reitoria (enviado 14/3) e 

do Plano de Contingencia Geral da FURG (de 19/3); 

• Atividades acadêmicas de disciplinas conduzidas à distância com estudantes não 

foram recomendadas neste momento conturbado e de incerteza quanto a condição dos 

estudantes de acesso a internet, computadores e plataformas EaD, podendo estas 

práticas ser utilizadas como ferramentas para recuperação das aulas num momento 

mais oportuno e em acordo com os alunos; 

• As atividades extracurriculares presenciais com alunos (em projetos e laboratórios) 

devem ser restringidas ao máximo. O acesso de alunos deve se mínimo e se restringir 

a execução de tarefas específicas e essenciais. Essas tarefas em projetos e laboratório 



 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________                                         

Escola de Engenharia – Campus Carreiros – FURG - Rio Grande/RS  
CEP 96203-900 - Fone: (053) 32336620 - e-mail: escola.de.engenharia@furg.br  

 

4

devem, dentro do possível, ser gradativamente e num curto período de tempo 

descontinuadas. 

 

4. TAEs LOTADOS EM LABORATÓRIO 

 

Foi realizada reunião na manhã do dia 17/3 com os TAEs lotados nos diferentes laboratórios 

da Unidade Acadêmica. 

Como fruto das discussões foram estabelecidas as medidas relacionadas a seguir: 

• Os TAEs devem atender as demandas das atividades essenciais dos Laboratórios 

através do atendimento sob aviso prévio. Os TAEs devem se manter de sobreaviso, 

com contatos divulgados aos docentes responsáveis pelos respectivos Laboratórios; 

•  Os TAEs devem promover as medidas de segurança preconizadas no memo 04/2020 

do Gabinete da Reitoria (de 13/3) e no Plano de Contingência Geral da FURG (de 

19/3), isto é, evitar a reunião e aglomeração de pessoas e manter os ambientes 

ventilados e higienizados, além das importantes medidas de higiene pessoal indicadas 

(periódica higienização das mãos p.ex.); 

• Devem ser relatadas à Direção situações de risco que impeçam a vinda do servidor à 

Universidade, mesmo sob demanda. 

 

5. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À CONSTRUÇÃO CIVIL PROFa. DACILA VITOLA - SASCC 

 
Em conjunto com a coordenadora do projeto SASCC, profa Rita Veiga, foram tomadas 

algumas providencias quanto ao funcionamento do serviço que tem por característica o 

atendimento à população em geral no Campus Carreiros: 

• Foram suspensas as saídas de campo para levantamento técnico; 

• Foram suspensos os atendimentos presenciais, somente serão prestados 

atendimentos por e-mail; 

• Foi feita solicitação aos estudantes do programa que somente dediquem as horas 

previamente acordadas em sua entrada no projeto com trabalho em casa, caso 

disponham de computador, e exclusivamente em peças gráficas e laudos; 
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• Foram providenciados ofícios aos principais parceiros que encaminham pessoas da 

comunidade para assistência (Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da 

União e Escritório Modelo de Assistência Jurídica - EMAJ); 

• Foram desenvolvidas peças de comunicação gráfica para redes sociais que o SAsCC 

utiliza (Instagram, Facebook) bem como colocaremos cartaz na porta de acesso ao 

escritório; 

• A TAE de laboratório que atua no projeto permanecerá cumprindo suas atividades 

administrativas em regime de home office, ajustado com a coordenadora do projeto.  

 

6. GRUPOS PET E EMPRESAS JUNIORES 

 
Ainda na manhã de 17/3 foi comunicado dos tutores dos grupos PET e empresas juniores as 

recomendações de se evitarem reuniões presenciais e outros encontros que promovam 

aglomerações de estudantes. 

 

Vimos novamente a destacar que todas as medidas e recomendações prestadas por meio 

deste Plano de Contingência podem ainda ser revistas e alteradas em função da evolução da 

pandemia e serão informadas a todos os servidores da EE a também à Reitoria. 

 

 
Rio Grande, 24 de março de 2020 
 
 
 
 
     Prof. Dr. Cezar Augusto Burkert Bastos 
     Diretor 

Escola de Engenharia - FURG  


