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PLANO DE AÇÃO 

DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITAITUBA 

 

A Direção do Campus Universitário de Itaituba, seguindo a Instrução Normativa Nº 21 

de 16 de março de 2020 e as orientações do Comitê Permanente de Crise para Prevenção e 

Combate aos COVID-19 na UFOPA, estabelece: 

 A suspensão das atividades acadêmicas presenciais, a partir do dia 19 

de março de 2020 até o dia 04 de abril 2020. 

 A suspensão das atividades administrativas presenciais, com 

autorização somente de atividades essenciais emergenciais e esporádicas, sem 

aglomerações, a partir do dia 19 de março de 2020 até o dia 04 de abril 2020.  

 Relativo às atividades acadêmicas, será flexibilizado, aos docentes que 

desejarem, indicar, monitorar (mesmo que remotamente) e avaliar, logo que 

possível, qualquer atividade extraclasse direcionada aos discentes. Podendo, por 

conveniência, assumir caráter de atividade avaliativa tão logo seja restabelecida a 

normalidade do curso das aulas presenciais. Foi sugerido por esta Diretoria que o 

docente forneça, dentro das possibilidades, e-books, pdf, sites, ou outros meios 

eletrônicos, para evitar que os alunos saiam de casa. A comunicação das atividades 

poderá ser via SIGAA ou outros meios digitais. 

 As atividades administrativas serão realizadas via home-office, visando 

garantir a continuidade dos processos e procedimentos internos relativos a 

solicitações de demandas, aos planejamentos, levantamentos e ações estratégicas de 

forma a assegurar a manutenção do Campus e a continuidade do planejamento 

interno. Para isso serão criados grupos virtuais de trabalho, bem como a elaboração 

de documentos institucionais, como PDU e Regimento Interno. 

 Serão suspensos os atendimentos presenciais na biblioteca, 

laboratório de informática e secretárias acadêmicas e administrativas, a partir 

do dia 19/03/2020 até o dia 04 de abril 2020, ficando os atendimentos remotos 

realizados via e-mail institucional (itaituba@ufopa.edu.br) e telefone institucional 

(992020378), com procedimentos de direcionamento interno para o atendimento das 

demandas e retorno aos usuários. 

Em caso de dúvidas, utilize o site do Comitê www.ufopa.edu.br/coronavirus 

Itaituba, 18 de março de 2020 

 

Luamim Sales Tapajós 

Diretor do Campus Universitário de Itaituba 
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