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Pelotas, 17 de Março de 2020. 

 

De:  

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - CPED 

COORDENAÇÃO – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UAB-UFPel 

Para:  
Coordenadores de Polos EAD atendidos pela UAB-UFPel 

Coordenadores de Cursos EAD oferecidos pela UAB-UFPel 

Assunto: 

 Atividades Acadêmicas e Administrativas da UAB-UFPel diante da Pandemia do Coronavírus 

 

 

COMUNICADO 001/2020 
 

 

Atendendo à INSTRUÇÃO NORMATIVA FEDERAL Nº 21, DE 16 DE MARÇO DE 2020, 

Publicada no D.O.U. de 17/03/2020, e à Portaria UFPel nº 584, de 13 de março de 2020, em que a 

Universidade Federal de Pelotas, considerando as ponderações do Comitê Interno para 

Acompanhamento da Evolução da Pandemia por Coronavírus, decidiu suspender as atividades 

acadêmicas por três semanas, recomendando que a jornada de trabalho dos Servidores Técnicos 

Administrativos em Educação seja cumprida em regime de home office (trabalho em casa), a 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA e COORDENAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UAB-UFPel emitem o presente Comunicado. 

 

 

1) SOBRE O ATENDIMENTO DOS SETORES 

 

Durante o período 16 de Março a 03 de Abril de 2020, a CPED e a UAB-UFPel estarão, em 

regime de home office (trabalho em casa), desenvolvendo as seguintes atividades: 

 

- Acesso e resposta de e-mails concentrados no endereço: uab.ufpel.secretaria@gmail.com ; 

- Atendimento em plataformas internas (SEI, Moodle, AVA, wordpress, etc...) através do 

endereço: suportemoodleufpel@gmail.com ; 

- Atendimento à distância de demandas urgentes dos Polos EAD atendidos pela UFPel; 

- Atendimento à distância de demandas urgentes dos Cursos EAD oferecidos pela UFPel; 

- Atendimento à distância de demandas da CAPES-MEC; 

- Gestão on line de plataformas externas (SCDP, SGB, SISUAB, etc.); e 

- Acompanhamento e suporte à distância das atividades acadêmicas e administrativas geridas 

pela CPED e UAB-UFPel. 
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2) SOBRE AS ATIVIDADES NOS POLOS 

 

Durante o período supracitado, estão MANTIDAS APENAS as atividades acadêmicas e 

administrativas da UAB-UFPel cuja realização é integralmente EAD (à distância) no âmbito dos 

cursos, através dos meios de comunicação virtuais e plataformas digitais on line. 

 

Deste modo, estão SUSPENSAS todas as atividades com caráter presencial como: 

 

- reuniões presenciais nos polos; 

- aulas presenciais e provas presenciais; 

- estágios curriculares em escolas ou outros espaços;  

- oficinas presenciais, cursos presenciais e aulas inaugurais presenciais;  

- quaisquer atividades acadêmicas semelhantes de natureza presencial; e 

- quaisquer atividades administrativas de natureza presencial. 

 

 Tais medidas estão sendo adotadas com vistas ao atendimento da orientação institucional e 

nacional emitida através da Portaria e da Instrução Normativa aqui citadas, e à preservação da saúde de 

alunos/as, professores/as, tutores/as e demais servidores/as e integrantes do sistema de ensino EAD 

vinculado às atividades da Universidade Aberta do Brasil que são gestionadas pela Universidade 

Federal de Pelotas (UAB-UFPel). 

Ao final do período descrito (16/03 a 03/04/2020), a situação será reavaliada globalmente pela 

Instituição e será emitida nova orientação sobre a retomada das atividades da Universidade ou mesmo 

a extensão do prazo de suspensão das mesmas, se for o caso, bem como medidas eventuais acerca de 

adaptações e/ou alterações que venham interferir no planejamento didático e realização de atividades 

junto aos Polos por meio dos Cursos EAD. 

  

Para maiores informações, favor acompanhar a página da UFPel no seguinte endereço: 

http://portal.ufpel.edu.br/  

  

 

 

 

EDGAR ÁVILA GANDRA      THIAGO SILVA DE AMORIM JESUS 

                          Coordenador Geral                                     Coordenador Adjunto 
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