CAMPUS MATA NORTE E CAMPUS MATA SUL
Nazaré da Mata, 17 de março de 2020.

INFORME 001/2020
ORIENTAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Reuniram-se em dezessete de março de dois mil e vinte, na sala do CGA do Campus Mata Norte, a
Direção do Campus Mata Norte e Campus Mata Sul, Coordenadores Setoriais e Servidores
Administrativos para compartilhar as orientações da UPE sobre suas atividades acadêmicas,
serviços e ações administrativas no período de 16 a 31 de março de 2020 e para definir as seguintes
ações:
- Os setores administrativos funcionarão nos seguintes horários:
•

9h às 15h – Campus Mata Norte;

•

7h30min às 13h30min – Campus Mata Sul;

- O calendário acadêmico (aulas presenciais, eventos, atividades do PRONERA, PARFOR,
trabalhos de campo e defesas públicas da Pós-Graduação) será reajustado pela Reitoria da UPE,
Comissão de Trabalho da UPE de enfrentamento COVID-19 e Gestão Colegiada do Campus Mata
Norte e Campus Mata Sul, em conformidade com a evolução do quadro epidemiológico;
- Não serão permitidas atividades acadêmicas de ensino em formatos remotos para o cumprimento
da carga horária dos componentes curriculares presenciais durante o período de suspensão das
aulas;
- As bibliotecas funcionarão com expediente interno. Solicitações de renovação de empréstimos de
exemplares estão automaticamente prorrogadas até abril. Fichas catalográficas são solicitadas
através do endereço eletrônico: jacileide.silva@upe.br;
- Solicitações de declarações, cartas de anuência e demais comprovações devem ser realizadas pelos
e-mails institucionais da Direção e/ou Coordenações Setoriais, conforme a especificidade, para
serem emitidos, preferencialmente, na versão digital;
- As defesas públicas de Dissertação serão reprogramadas, conforme orientações de cada Programa
de Pós-Graduação;
- A decisão de prorrogação da suspensão de aulas será reavaliada até o fim deste período, com
publicação de novo Informe.
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