
PLANO DE CONTINGÊNCIA - PROEXC 

 

 No sábado, dia 14 de março, as atividades abertas ao público dos museus vinculados ao 
Complexo de Museus da FURG foram suspensas, e a partir do dia 16, houve o cancelamento das 

atividades do centro de Convívio dos Meninos do Mar - CC Mar. 

 Ao longo da segunda-feira, dia 16 de março, as Diretorias de Arte e Cultura - DAC e 
Diretoria de Extensão - DIEX reuniram seus servidores e estagiários para avaliação e planejamento 
das atividades e contribuição de ideias a serem enviadas para a Gestão da Universidade. Ambas 
diretorias evidenciaram a necessidade de priorizar os processos administrativos como relatórios, 
certificações, encaminhamento de recibos para pagamentos de bolsas, efetividades, entre outros, 
mantendo seus fluxos a distância. As atividades extensionistas, shows, ações extraclasses, seguindo 
as orientações gerais, serão postergadas. Com relação à DAC, os trabalhos realizados no birô de 

artes gráficas, serão da mesma forma, sem prejuízo, realizadosa distância. 

 A DAC ainda apresenta outras atividades extracurriculares que não se caracterizam como 
serviço prioritário, ou mesmo que possam acontecer sem a realização das aulas e da presença da 
comunidade. Ainda assim, elencamos demandas possíveis de serem realizadas a distância; com o 
envolvimento da comunidade acadêmica, será o acompanhamento virtual aos bolsistas que integram 
a Trupe da Cultura; já com os servidores, será a escrita de projetos no SISPROJ (envolvendo os 
profissionais do Núcleo de Extensão em Música), o registro das atividades artísticas do Núcleo de 
Extensão em Música no Sistema SALIC para capitação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura, a 
organização de um plano de estudos e propostas formativas para a equipe, e a sistematização do 

texto da Política de Cultura. 

 Em relação ao Centro Integral de Apoio à Criança e ao Adolescente – CAIC (unidade que 
possui gestão compartilhada com o Município), a Escola Cidade do Rio Grande seguirá as 
determinações da Secretaria Municipal de Educação, e a gestão do Caic se fará presente na Escola 
quando demandado pela comunidade escolar e pela gestão da Proexc (gestão da Furg e da 
Prefeitura). A Unidade Básica de Saúde manterá o atendimento normal, iniciando o calendário de 
vacinação da gripe no dia 23 de março. A Unidade Básica de Saúde Caic/FURG também está 
acompanhando e orientará casos suspeitos de coronavírus, seguindo as rotinas e determinações em 
conjunto com o Plano de Contingência da FURG e as orientações da Secretaria da Saúde do 

Município do Rio Grande. 

 No dia 17 de março, reunimos a equipe da Editora, Livraria e Gráfica da FURG - EDGRAF 
e estabelecemos o plano de rodízio e manutenção das atividades essenciais. Inicialmente, o parque 
gráfico funcionou, de 18 a 20 de março, em sistema de rodízio para a manutenção das impressões, 
entretanto, com as mudanças de orientação e seguindo as novas diretrizes do plano de contingência 
geral da FURG, o parque gráfico encerrou momentaneamente suas atividades, ficando desde o dia 
23, operando por demandas induzidas e observadas como prioritárias pela gestão da Universidade. 
As ações de correções ortográficas e diagramação serão mantidas e realizadas a distância. Os 
servidores do parque gráfico passam a ficar disponíveis em suas residências para trabalhos 
essenciais e emergenciais, a exemplo a impressão de rótulos para o álcool gel que estão sendo 

produzidos pela Universidade. 



 Bolsistas e estagiários da PROEXC em geral, que possuem funções administrativas, 
realizarão suas atividades a distância. Já bolsistas e estagiários que possuem ações de intervenção 
na comunidade acadêmica e externa extraclasse farão leituras teóricas para formação na área da 
cultura e extensão, bem como farão relatórios semanais das leituras realizadas e reuniões virtuais 

com as direções das subunidades da PROEXC. 

 

 

1. Setores e Atividades essenciais da PROEXC 

 - Elaboração de relatórios, encaminhamento de pagamentos de bolsas e efetividades, 

certificações, administração de convênios que envolvam recursos financeiros (trabalho remoto). 

 - Manutenção das impressões de demandas urgentes e necessárias. 

 - Manutenção do atendimento das demandas do birô de artes gráficas (trabalho remoto). 

 - Funcionamento normal da Unidade básica de Saúde do CAIC. 

 

 2. Contatos das respectivas Unidades da PROEXC 

 Serão disponibilizadas nas nossas Unidades, em locais visíveis, relação de servidores, 
estagiários e bolsistas, com respectivos e-mails e atribuições, para eventual contatos que possam ser 
demandados pelo público em geral e para transparência à comunidade, conforme Anexo I. Também 
serão disponibilizados os dados da equipe gestora com os respectivos contatos institucionais, 

conforme Anexo II. 

 

3. Comunicação ao público e entre as Unidades e seus servidores 

 Conforme citado no item anterior, serão disponibilizadas as listas de contatos, em locais 

visíveis, em cada Unidade da PROEXC. 

 Considerando que é um período de máximo isolamento possível, os gestores poderão 
acionar a realização de trabalhos a serem feitos a distância bem como poderão solicitar a presença 

dos servidores, quando necessário, no ambiente do campus. 

 Nas Unidades da PROEXC, até o dia 19 de março houve rodízio no atendimento ao público 
e telefone, tendo ao menos um servidor de forma presencial, mas a partir do dia 20, esse rodízio foi 
dispensado visando preservar os servidores e seus familiares diante do agravamento da pandemia do 

coronavírus. 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

RELAÇÃO DE SERVIDORES POR UNIDADE 

SERVIDOR E-MAIL UNIDADE/ATRIBUIÇÕES 

DAC – Diretoria de Arte e Cultura 

Débora 
Medeiros do 
Amaral 

deboraamaral@furg.br Diretora de Arte e Cultura - 
Assuntos Gerais da Diretoria 
de Arte e Cultura 

Antônio Carlos 
de Sá Silveira 

cac@furg.br Coordenação de Arte e Cultura 

Bernardo 
Oliveira da 
Silva 

dac@furg.br Certificados e bolsistas 

Caroline 
Lemos Segovia 

cac@furg.br Assistente Social – Projeto 
Trupe da Cultura 

Luciano da 
Costa Nazário 
Marcel Ramos 
Ferreira 
Roberto 
Domingues 
Souza 
Silvia Helena 
de Souza 
Zanata 

musica@furg.br NeMus – Núcleo de Extensão 
em Música 

Gerson 
Siqueira 
Fonseca 
Sabrina Souza 
de Souza 

cac@furg.br Birô de Artes Gráficas 

DIEX - Diretoria de Extensão 

Otávio Pontes coext@furg.br Coordenação de programas e 
projetos - Relatórios 

Carla Amorim 
Diretora de 
Extensão 

diex.direcao@furg.br Diretora de Extensão - 
Projeto Ciência na Escola 

Victor Tsuruda diex@furg.br Estagiário - certificações 

Everson 
Amaral 
 

eamaral@furg.br Certificações, SISProj, Editais, 
SGA 

Igor Oliveira igor.luan@furg.br Bolsas Extensão, Contratos 
Bolsistas, Efetividades 

Milena diex@furg.br, milenagloureiro@furg.br PROEXT's, FAURG, 



Loureiro 
 

Patrimônio 

Beatriz 
Domingues 
 

biasdomingues@furg.br Ciap, Plano de Metas, Projetos 
Ciência na Escola 

PROEXC - Secretaria 

Daniel 
Porciuncula 
Prado 

proexc.proreitor@furg.br Pró-Reitor - Assuntos gerais da 
PROEXC 

Priscila Thiel 
Gabe 

priscila.gabe@furg.br Assistente – Assuntos gerais da 
PROEXC 

Thomas Vieira proexc@furg.br Secretário – Assuntos gerais da 
PROEXC 

Sabrina Araújo proexc@furg.br Estagiária – Controle de 
reservas do Espaço 
Ecumênico. 

CAIC 

Liane Orcelli 
Marques 
 
 
 

lianeorcelli@gmail.com/caic.direcao@furg.br Diretora do CAIC - vida 
funcional dos servidores, 
processos de matrícula, vida 
escolar dos estudantes, projetos 
em contra turno bem como 
todas as questões financeiras 
relativas a verbas do MEC em 
conjunto com o CPM 

João Ferreira 
 

zinho@yahoo.com.br Coordenador Administrativo - 
Responsável pelas questões de 
infraestrutura e material do 
Centro. Atua em conjunto com 
a direção na Coordenação das 
atividades dos servidores 
terceirizados 

Virgínia Bastos 
 
  
 
 

vmbastos@furg.br Coordenadora Pedagógica dos 
Anos Finais/ Coordenadora de 
Comunicação e Cultura - 
Responsável pela formação 
continuada dos professores que 
atuam nos anos finais do 
ensino fundamental bem como 
de veicular notícias do CAIC 
em nossas redes sociais. Atua 
ainda junto aos processos de 
ensino e aprendizagem dos 
estudantes dos anos finais 
através de Projetos de extensão 
em turno inverso. 

Cristina cristinafuentes@furg.br/fuentescs@yahoo.com.br Coordenadora Pedagógica dos 



Fuentes 
 

Anos Iniciais - Responsável 
pela formação continuada dos 
professores que atuam nos 
anos iniciais do ensino 
fundamental e junto aos 
processos de ensino e 
aprendizagem dos estudantes 
dos anos inciais e finais através 
de Projetos de extensão em 
turno inverso. 

Carolina 
Pontes 

carolina.leonetti@furg.br Coordenadora de Estágios e 
Projetos/ Coordenadora Projeto 
Acreditar é Investir 
Responsável pelo 
acompanhamento e execução 
dos Projetos do CAIC com os 
demais setores da Universidade 
bem como pelas ações dos 
estágios obrigatórios e não 
obrigatórios dos estudantes de 
graduação. Responsável 
também pela organização das 
ações do Projeto Acreditar é 
Investir. 

Fernanda 
Pereira 
 

fernandafonseca@furg.br Assistente 
Social/Coordenadora das 
Ações da Coordenação de 
Educação e Direitos Humanos 
- Responsável pelos 
encaminhamentos de 
estudantes e famílias a órgãos 
externos, bem como ao 
controle de evasão dos 
estudantes atuando como 
representante do centro no 
Programa Busca Ativa. Atua 
ainda nos encaminhamentos 
para profissionais da psicologia 
nos casos da CEDH. 

Luciana Passos 
 
 

lucianapassos@furg.br Coordenadora do Núcleo de 
Alimentação - Coordena as 
profissionais que atuam na 
merenda escolar bem como 
fiscaliza a manipulação de 
alimentos recebendo as 
entregas e organizando o 
armazenamento correto. 
Acompanha ainda estudantes 
que necessitem de merenda 
diferenciada devido a alguma 
restrição 



CCMar e Complexo de Museus 

Lauro 
Barcellos 

lbmuseu@gmail.com Diretor – Assuntos gerais 

Alini 
Valcarenghi 

alinivalcarenghi@gmail.com Assistente Administrativo – 
assessoria 

Paola dos 
Santos 

paolasantis@furg.br Pedagoga 

Juliano Lacava julianolacava@gmail.com Técnico Laboratorial 

Rodiney do 
Nascimento 

rudimuseu@yahoo.com.br Técnico Laboratorial 

Diego 
Fernandes 

diego.mfurg@gmail.com Mestre de Pequenas 
Embarcações 

EDGRAF 

Cleusa Maria 
Lucas de 
Oliveira 

editora@furg.br Coordenação da Editora e 
Livraria 

Cintia Pinto 
Rodrigues 

Pereira 
 

cinthiaprp@furg.br Diagramação de livros e 
revistas e atendimento em 
geral 

Gilmar Angelo 
M. Torchelsen 

gilmarmeggiato@gmail.com Diagramação de livros e 
revistas e atendimento em 
geral 

José Carlos 
Rodrigues 
Torres 
 

editora@furg.br Serviços de secretaria e 
assistente da coordenação 

Sylvia Furtado 
Félix 

sylvia-felix@hotmail.com Revisora ortográfica e 
linguística – atendimento a 
autores de livros e revistas 

Luciane 
Vianna 
Oliveira 
 

grafica@furg.br Coordenação da Gráfica 

Fernando 
Agustinho 
Balansin 
 

grafica@furg.br Serviços gráficos e apoio a 
secretaria 

Iraí Franco 
Mirapalhete 

grafica@furg.br Serviços gráficos e apoio a 
secretaria 

Marco Antonio 
Ginar 
Pelegrinotti 

grafica@furg.br Serviços gráficos e apoio a 
secretaria 

Vinicius grafica@furg.br Serviços gráficos e apoio a 



Cardoso 
Rodrigues 

secretaria 

 

 

 

 

ANEXO II 

EQUIPE GESTORA 

PROEXC 

- Daniel Porciúncula Prado – Pró-Reitor de Extensão e Cultura – (53) 98136-8800 – 

proexc.proreitor@furg.br 

- Priscila Thiel Gabe – Assistente de Pró-Reitoria – (53) 99908-4251 – priscila.gabe@furg.br 

- Thomas Vieira – Secretário de Pró-Reitoria –proexc@furg.br 

 

DIEX 

- Carla Amorim Neves Gonçalves – Diretora de Extensão – (53) 98115-0304 – 

diex.direcao@furg.br 

- Otávio Pontes Correa – Coordenador de Extensão – coext@furg.br 

 

DAC 

- Débora Medeiros do Amaral – Diretora de Arte e Cultura – (53) 99908-4351 – 

deboraamaral@furg.br 

- Antônio Carlos de Sá Silveira– Coordenador de Arte e Cultura – (53) 99130-6566 – cac@furg.br 

(a partir de 30 de março/20 – em férias) 

 

CAIC 

- Liane Orcelli Marques – Diretora do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente – (53) 

99108-5626 – lianeorcelli@gmail.com 

- João Ferreira – Coordenador Administrativo – (53) 98403-7882 - zinho@yahoo.com.br 

 

CCMar e Complexo de Museus 

Lauro Jesus Perello Barcellos – Diretor do Centro de Convívio dos Meninos do Mar – (53) 98407-

8044 - lbmuseu@gmail.com 



 

EDGRAF 

- Cleusa Maria Lucas de Oliveira – Coordenadora da Editora e Livraria da FURG – (53) 99174-

1006 – editora@furg.br 

- Luciane Viana Oliveira – Coordenadora da Gráfica da FURG – (53) 99126-0578 - 

lvoliveira.furg@gmail.com 


