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1º Plano de contingenciamento de atividades CEAD/UFPI 

 
Prezados, 

 

Considerando o cenário atual de pandemia do COVID-19; a deliberação de suspensão 
das aulas, conforme nota institucional disponível da UFPI; e a deliberação do Comitê Gestor de 
Risco sobre as atividades administrativas, conforme nota institucional disponível no sitio 
eletrônico da UFPI. Segue link das notas informativas: 

 
Informativo 1: http://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/35697-comunicado-sobre-areuniao-
sobre-o-novo-coronavirus  
Informativo 2: http://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/35724-nota-informativa 

 
Informativo 3: http://www.ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/35727-nota-informativa-3-cgcanuncia-
suspensao-de-atividades-e-outras-medidas 

 

O Centro de Educação Aberta e a Distância, juntamente com as Coordenações de Ensino 
e de Cursos, decide que, a princípio, de 17/03/2020 à 15/04/2020: 

 

1. As atividades laborais do CEAD e das Coordenações de Curso serão, primariamente, 
realizadas remotamente por meio da Internet (e-mail, plataforma, telefone e demais 
recursos tecnológicos que permitam a realização das ações já planejadas e o atendimento 
das demandas acadêmicas EAD; 

 
2. Em casos excepcionais que se façam necessários alguns servidores poderão ser 

convocados presencialmente para atuar em regime de rodizio, (recepção, coordenadores, 
etc. – para processos); 

 
3. Todos os apoios estão dispensados das atividades presencias e deverão realizar suas 

atividades por meio da internet (home-office); 
 

4. As atividades de trabalho serão definidas pelos chefes imediatos, atendendo a demanda, 
estando suspensos os atendimentos presenciais ao público; 

 
5. Deverão ser mantidos os editais em aberto, de avaliação on-line, já os de avaliação 

presencial deverão ser ajustados para forma on-line; mas estão suspensos editais a serem 
lançados, até segunda avaliação; 

 
6. Servidores no grupo de risco (maiores de 60 anos, gestantes e lactantes, pessoas com 

doenças crônicas e imunodeprimidas) deverão permanecer em casa, realizando as suas 
atividades remotamente, e encaminhar declaração de saúde para o e-mail da chefia 
imediata.  

7. Atividades acadêmicas: 
 

Todas as atividades on-line possíveis devem ser mantidas: 
 

a) ofertas regulares;  
b) repercursos (reofertas);  
c) tutorias a distância;  
d) tutorias presenciais (com atendimento on-line); 
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e) orientações de TCC;  
f) memorandos eletrônicos;  
g) reuniões por conferência on-line (grupos whatsapp ou plataformas de conferência); 

 
h) microaulas gravadas em casa, ou até links de vídeos youtube, disponibilizadas na 

plataforma; 
 

i) aulas por conferência – aluno assiste de casa (computador ou smartphone); - 
agendar com a coordenação do curso/tutor/polo/alunos;  

j) avaliações deverão ser on-line ou adiadas para pós contingenciamento; 
 

8. A 2ª chamada do Edital 001/2020 EAD UPFI, de 30 de janeiro de 2020 será prorrogada e o 
novo cronograma será disponibilizado quando encerrado o contingenciamento;  

9. Novas demandas poderão ser posteriormente divulgadas conforme a necessidade; 

 

A Direção do CEAD reitera seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos os 
integrantes da comunidade acadêmica, bem como conta com a compreensão de todos e 
disponibiliza abaixo os contatos dos diversos setores para quaisquer informações, 

esclarecimentos e encaminhamentos das demandas administrativas internas. 

 

N SETOR CONTATO 

1 Direção cead@ufpi.edu.br 
2 Coordenação Adjunta bolsas.uapi@ufpi.edu.br 

3 Coord. de Ensino de Graduação a Distância cegdcead@ufpi.edu.br 

4 Coord. de Comunicação e Material Didático ascom.ceadufpi@hotmail.com 

5 Coordenação Financeira financeiro_ead@ufpi.edu.br 

6 Bach. Administração coordadmcead@gmail.com 

7 Bach. Administração Pública coordadmpublica.uapi@ufpi.edu.br 

8 Lic. Ciências Biológicas coordbiologia.uapi@ufpi.edu.br 

9 Bach. Ciências Contábeis cienciascontabeisceadufpi@gmail.com 

10 Lic. Ciências da Natureza coordcienciasnatureza.cead@ufpi.edu.br 

11 Lic. Computação coordcomputacao.cead@ufpi.edu.br 

12 Lic. Filosofia filosofia_uapi@ufpi.edu.br 

13 Lic. Física coordfisica.uapi@ufpi.edu.br 

14 Lic. Geografia coordgeografia.cead@ufpi.edu.br 

15 Lic. História historiacead@gmail.com 

16 Lic. Letras Português letrasportuguesead@ufpi.edu.br 

17 Lic. Letras Inglês ingles.ead.ufpi@hotmail.com 

18 Lic. Matemática coordmatematica.uapi@ufpi.edu.br 

19 Lic. Pedagogia coordenacaopedagogiacead@gmail.com 

20 Lic. Química quimicaead@ufpi.edu.br 

21 Bach. Sist. de Informação coordsi.uapi@ufpi.edu.br 

22 Bach. Turismo coordturismocead@gmail.com 
23 Mestrado Profissional em Administração profiap@ufpi.edu.br 

 Pública (PROFIAP)  

24 Mestrado Profissional em Filosofia (PROF- prof.filo@ufpi.edu.br 
 FILO)  

 

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

Teresina, 17/03/2019 
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Atenciosamente, 
 
 
 

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes  
Diretor do CEAD/UFPI  

Coordenador Geral UAB/UFPI 


