
PLANO DE CONTINGÊNCIA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

Na manhã do dia 16/3, a direção do Instituto de Educação, logo após a 
reunião com a reitoria, reuniu-se com os servidores técnicos administrativos 
para organizar seu plano de contingência e conversou de modo remoto com os 
coordenadores de curso. Tendo como base esta reunião e a conversa com os 
coordenadores, adotamos alguns encaminhamentos no Instituo de Educação, 
que têm como foco principal, manter as atividades essenciais da unidade 
acadêmica, porém, de forma preventiva, também preservar a saúde e 
segurança dos trabalhadores. Cabe salientar, que no Instituto de Educação, 
entre os técnicos-administrativos, temos alguns que fazem parte do grupo de 
risco e outros que dependem de transporte coletivo. Estes aspectos foram 
levados em consideração para a definição das estratégias adotadas neste 
primeiro momento.  

Inicialmente, definimos o regime de plantão nas quartas-feiras para a 
secretaria geral e do Centro Esportivo. Nos outros dias, o atendimento seria por 
modo remoto. As outras secretarias vinculadas ao IE fariam apenas 
atendimento remoto. Porém, diante do agravamento das medidas de 
prevenção que estão sendo adotadas e da preocupação com a exposição dos 
técnicos que realizariam os plantões, no dia 19/03/2020, realizamos uma 
reunião virtual com os coordenadores de curso de graduação e pós-graduação 
do IE, bem como com os técnicos-administrativos e definimos uma alteração no 
plano de contingência, com atendimento remoto para todas as secretarias 
vinculadas à Unidade Acadêmica. A seguir, apresentamos o plano de 
contingência proposto para o Instituto de Educação, já com as devidas 
alterações. 

1. Funcionamento das secretarias e subsecretarias vinculadas ao 
Instituto de Educação: 

1.1 A secretaria geral, a secretaria do Centro Esportivo, as secretarias dos 
Programas de Pós-Graduação (PPGEDU, PPGEA e PPGEC) e do 
CEAMECIM funcionarão de modo remoto a partir do dia 20/03/2020, 
sendo que todas as demandas devem ser enviadas por sistema ou e-
mail.  

1.2 a administradora do IE trabalhará de modo remoto. As demandas para 
a administradora devem ser encaminhadas por e-mail.Caso seja 
necessário, será agendado um horário para atendimento presencial; 

1.3 a vestiarista que atua no Centro Esportivo ficará em casa durante o 
período de suspensão das aulas; 
 

2. Pesquisa, extensão, reuniões e demais atividades: 
2.1 todas as atividades de extensão estão suspensas neste período; 
2.2 o uso do Campo e demais dependências do Centro Esportivo para 

projetos e convênios da comunidade externa também estão suspensos; 
2.3 as bancas de pós-graduação devem ser realizadas sem público e por 

Skype ou Hangout; 
2.4 reuniões presenciais estão suspensas, sendo que em caso de 

necessidade, as mesmas devem ser realizadas por E-mail, Skype ou 
Hangout; 



2.5 os docentes devem realizar as orientações para os bolsistas e pós-
graduandos de modo remoto e não presencial; 

 

3. Observações e outros encaminhamentos: 
3.1 enviamos e-mail para todos os docentes e técnicos administrativos com 

orientações, sendo que dentre elas, salientamos a importância de que 
todas as demandas no IE e em outras unidades, sejam encaminhadas 
por e-mail ou sistema e, que a vinda na universidade seja apenas para 
resolver questões que não possam esperar e que não tenham como ser 
encaminhadas pelo sistema ou e-mail. Salientamos ainda, neste e-mail, 
que a forma de recuperação das aulas deste período será orientada 
posteriormente, e que é importante que os docentes acalmem os 
estudantes e orientem para que fiquem em casa, pois é necessário 
evitarmos a circulação de pessoas. Também pedimos que, caso algum 
servidor do IE tenha conhecimento de algum estudante que precisa de 
ajuda ou orientação, não tiver como retornar para sua cidade, enfim, 
em qualquer situação encaminhem este aluno para a PRAE; 

3.2 solicitamos aos coordenadores de curso de graduação e pós-
graduação que enviem e-mail para os estudantes de seus cursos, 
repassando estas informações e a importância de que permaneçam em 
casa; 

3.3 Os telefones da diretora e da vice-diretora foram colocados a 
disposição para qualquer esclarecimento, inclusive por whattsapp; 

3.4 estas medidas estão sendo tomadas a partir de hoje, dia 17/3.  

 

Por fim, queremos salientar que estas medidas adotadas no âmbito do 
Instituto de Educação estarão sendo constantemente avaliadas e, a 
qualquer momento poderão ser modificadas de acordo com as 
demandas e necessidades que forem surgindo. 
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