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 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE 

RESOLUÇÃO Nº 028A/CONSEPE                                                                                                                                    DE 03 DE JULHO DE 2020 

Dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência 

do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, para atender às 

orientações dos órgãos governamentais. 

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CONSEPE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - 

UNIPÊ, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 11, inciso I, art. 12, incisos III, IX, art. 15, incisos VIII e XIII, do Estatuto 

do UNIPÊ, 

CONSIDERANDO o momento singular provocado pela pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO as orientações dos órgãos governamentais; 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, e a Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020, que dispõem 

e sobre a substituição das aulas presenciais por meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Coronavírus – COVID-19;  

CONSIDERANDO as Portarias MEC nos. 395, de 15 de abril de 2020 e 473, de 12 de maio de 2020, que prorrogam o prazo previsto 

no§1º do art. 1º da Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição da aulas presenciais por aulas em 

meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 

de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº473, de 12 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO o que dispõem os Decretos nº 40.304, de 12 de junho de 2020 do Governo do Estado da Paraíba, que dispõe sobre 

o Plano Novo Normal Paraíba e o de nº 9.510, de 26 de junho de 2020, do Município de João Pessoa, que prorroga o prazo de 

vigência de medidas temporárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus vetor da covid-19, sistematiza as regras relativas às medidas temporárias, e dá outras providências.  

CONSIDERANDO a necessidade de orientação aos docentes e discentes para continuidade das atividades letivas e a aplicação de 

medidas urgentes para conter a disseminação do COVID-19, e preservar a saúde de todos; 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência do UNIPÊ instituído através da Resolução CONSEPE 001, de 17 de março/2020, para 

vigorar de 17 a 29 de março de 2020, bem como a sua atualização, disciplinada através da Resolução CONSEPE 004, de 25 de 

março de 2020, com vigência prevista para o período de 30 de março a 07 de abril/2020 e a Resolução Nº 007/CONSEPE, de 06 de 

abril de 2020, que dispõe sobre a Prorrogação do Plano de Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, até o dia 

19 de abril de 2020, bem como a Resolução Nº 008/CONSEPE, de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre a Prorrogação do Plano de 

Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, até o dia 17 de maio de 2020; também a Resolução Nº 

011/CONSEPE, de 14 de maio de 2020, que dispõe sobre a Prorrogação do Plano de Contingência do Centro Universitário de João 

Pessoa – UNIPÊ, até o  dia  03 de junho  de 2020;  bem   como  a   Resolução CONSEPE Nº 025, de 01 de junho de 2020, que prevê a   
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prorrogação e atualização do Plano de Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, com vigência até o dia 14 de 

junho de 2020 e Resolução CONSEPE Nº 028, de 12 de junho de 2020, que prorroga e atualiza o Plano de Contingência do UNIPÊ. 

RESOLVE 

Art. 1º Prorrogar, ad referendum do CONSEPE, o Plano de Contingência, do Centro Universitário de João Pessoa - 
UNIPÊ, contendo as medidas preventivas, que serão adotadas no período de recesso escolar e preparatórias para o 
novo semestre letivo de 2020.2.  

Art. 2º Eventuais omissões ou divergências procedimentais que ocorram no Plano de Contingência serão dirimidas pela Reitoria; 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Prof.ª D.ra Mariana de Brito Barbosa 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – UNIPÊ 

I. SOBRE 2020.1 
 

Em face à pandemia do Novo Coronavírus e de modo a resguardar a saúde de todos, o UNIPÊ suspendeu as suas atividades 

institucionais presenciais desde o dia 17 de março de 2020, conforme preceituou a PORTARIA MEC Nº 343, de 17 de março de 

2020. 

Embora a situação estivesse fora de qualquer previsibilidade, o UNIPÊ reconhecido pela sua organização e cuidado com as 

pessoas e seus processos acadêmicos imprimiu continuidade imediata, de forma remota, com suas ações e, com pioneirismo e 

proatividade divulgou um Plano de Contingência (PC) para toda comunidade acadêmica, orientando o funcionamento da 

instituição e fazendo cumprir com sua missão de qualidade e excelência na formação de novos profissionais e cidadãos. 

A Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica foram ágeis e, por meio de documentos oficiais e complementares ao PC orientaram a 

constituição de novos fluxos e matrizes de responsabilidade, produção de planos de trabalho home office, disponibilização de 

tutoriais, organização e realização de treinamentos e composição de equipe para plantão de dúvidas diuturno para alunos e 

professores. Ou seja, Nós não paramos um só dia, mas sim, nos reinventamos a cada instante!!! 

No que concerne às aulas, todas foram ministradas, de forma remota, utilizando-se do Ambiental Virtual de 

Aprendizagem (AVA), composto pela Plataforma BlackBoard Collaborate e Microsoft Teams. Cada docente 

apresentou cronograma de execução das aulas, adaptado ao sistema de aulas emergenciais remotas, seguindo o 

preenchimento online, disponível em uma sala virtual de suporte ao docente, de modo a contemplar as atividades descritas no 

Plano de Ensino do semestre, enquanto os alunos acessaram o sistema e realizaram os estudos e atividades. 

Assim, no horário regular de cada aula, docentes e os seus alunos puderam se conectar simultaneamente e interagirem entre si, 

para que o conteúdo fosse ministrado e os objetivos atingidos, inclusive com possibilidade de esclarecimento de dúvidas em 

tempo real. As transmissões destas aulas permaneceram gravadas e disponíveis aos discentes, pelo sistema, caso necessitem 

acessá-las posteriormente, de forma assíncrona. Foram disponibilizados acessos a laboratórios virtuais de aprendizagem em 

diferentes áreas de formação, softwares gratuitos, além da ampla rede de pesquisa virtual, por meio das bibliotecas digitais, 

laminário digital, vídeos de simuladores virtuais, acervo de livros e periódicos do unipebooks. 

Para favorecer a qualidade do processo de aprendizagem e a motivação e interação durante as aulas 

remotas, professores participaram de formações continuadas ofertadas pelo UNIPE, via Websapiens e 

também, pela Cruzeiro do Sul virtual, por meio da série de 12 webinars, focados em aplicabilidade de 

metodologias ativas e ferramentas mobile. O Unipê também criou uma rede de compartilhamento de boas 

práticas, denominada: “Uma mão lava a outra”, onde todos os docentes da instituição trocaram ideias, 

materiais, metodologias e tutoriais, enaltecendo a aprendizagem colaborativa entre os pares e 

fomentando as experiências exitosas. 

Aos alunos, vários tutoriais do Blackboard (AVA) foram amplamente disponibilizados, bem como outras ferramentas facilitadoras 

anteriormente mencionadas, além de cursos livres de diferentes áreas disponibilizados gratuitamente. Ainda, aos colaboradores, 

técnico-administrativos, treinamentos remotos foram realizados, em especial, com secretários de cursos de graduação, com o 

objetivo de aprimorar os conhecimentos do apoio ao ensino emergencial remoto, tornando-os ainda mais assertivos na realização 

das tarefas que os competem. 
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Além disso, para subsidiar o constante processo de qualidade, os cronogramas elaborados pelos docentes foram atualizados, 

preferencialmente a cada 15 dias, buscando o aperfeiçoamento e qualificação do processo de ensino emergencial remoto e 

também atendendo a qualquer nova particularidade exposta pelo Ministério da Educação e, foram validados em um fluxo de 

aprovações digitais pelo Núcleo Docente Estruturante de cada curso, favorecendo a organização de relatórios de 

acompanhamento. 

De modo a garantir avaliação continuada dos processos acadêmicos, questionários de percepção foram aplicados mensalmente 

aos alunos de modo a compreender a sua adaptabilidade às plataformas e as metodologias e, com isso, garantir a reorganização 

constante das atividades e processos avaliativos. 

Além das aulas, a instituição fomentou a continuidade das atividades complementares ao ensino que garantem um 

percurso formativo diferenciado. Assim, atividades complementares, a exemplo de monitoria, estágio docência, 

pesquisa, grupos de estudo, projetos de extensão, atividades culturais e uma série de eventos continuaram a ser 

desenvolvidos de forma remota e que, além de contextualizarem o momento atual, trazendo aspectos bastante inovadores as 

mais diferentes áreas de formação do UNIPÊ, garantiram a emissão digital de certificação aos participantes, por meio da 

plataforma específica. 

Ações de apoio à saúde emocional de toda comunidade também foram ofertadas por meio de um plantão de escuta psicológica, 

de acordo com o que foi permitido pelo Conselho Regional de Psicologia local. E, ações de orientação psicopedagógica e também 

voltadas às pessoas com deficiência, continuaram a ser acompanhadas pelo Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI). 

As Avaliações da Aprendizagem ocorreram nos períodos previstos nos Calendários Acadêmicos/2020.1, também de maneira 

remota, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem da instituição, permitindo o regular desenvolvimento deste semestre. Para 

tanto, novos treinamentos e um suporte intensivo durante todo o período foi ofertado para alunos e professores, além de FAQs 

disponíveis em agrupadores de links criados para ambos atores do processo. O mesmo se afirma quanto às entregas dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) de graduação e pós-graduação e Defesas de Mestrado, cujas orientações ocorreram 

remotamente, por meio do BlackBoard Collaborate e de acordo com o cronograma repassado pelo professor orientador a cada 

aluno orientando.  

Enfim... É chegado mais um final de semestre letivo no Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ e é com grata satisfação que 

concluímos com muita responsabilidade, compromisso e qualidade do ensino, que constitui a missão desta instituição, todas as 

atividades e ações previstas no calendário acadêmico institucional do semestre 2020.1, e permitidas a uma Instituição de Ensino 

Superior, pelos órgãos oficiais das esferas federal, estadual e municipal, neste momento de pandemia. Desta forma, garantimos o 

cumprimento e progresso curricular dos nossos alunos! 

Agradecemos penhoradamente pela competência, empenho e compromisso de cada um que constitui o UNIPÊ, 

mas especialmente pela dedicação, ética, sentimento de coletividade, unidade e prontidão em dar seguimento às 

suas ações, mantendo vivo o sentimento de empatia e espírito humanístico que são a identidade desta instituição. 

Todo esse processo implementado no UNIPÊ e percorrido, ao longo do semestre de 2020.1, só foi, de fato, possível, em razão da 

postura ética, profissional, responsável, comprometida e apaixonada de nossos professores, de todos os gestores e colaboradores 

que compõem a comunidade acadêmica do UNIPÊ, bem como dos que integram o grupo Cruzeiro do Sul Educacional, que se 

dispõem a fazer da educação um processo de transformação social. 

Ademais, comprometidos e atentos às constantes atualizações de informações e medidas a serem adotadas, após as orientações 

de isolamento social, parcial e total, estamos trabalhando no Plano de Retomada Institucional das atividades, com vistas a 

continuar a garantir à comunidade acadêmica a preservação da saúde, aliada ao retorno das atividades presenciais teóricas e 

práticas do currículo acadêmico.  

Quanto às atividades práticas e estágios, conforme Parecer CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de 

Educação – CNE, bem como das razões constantes na Nota Técnica nº 32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM, Planos de Trabalho 



 

Plano de Contingência - UNIPÊ7 

foram desenvolvidos de modo a substituir atividades práticas e de estágios de forma presencial para não presencial, no que 

couber, com o uso de meios e tecnologias digitais de informação e comunicação, no escopo de atividades de extensão, bem 

como de esclarecer as atividades que precisarão ser respostas de forma presencial quando da liberação dos órgão 

governamentais, de modo a permitir o cumprimento efetivo da carga horária, sem que haja prejuízo no processo do ensino e 

aprendizagem. 

Para tanto, calendários alternativos para reposição dessas atividades estão sendo organizados, em ambientes de práticas, 

laboratórios, campos de estágios, conforme prevê o Projeto Pedagógico de cada Curso, de modo a não comprometer a 

progressão curricular do aluno. 

Como forma de preparar a Instituição e toda a comunidade acadêmica para o retorno às 

atividades presenciais, a Comissão Interna de Acompanhamento da COVID-19, está 

elaborando um Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de COVID-19, onde 

constarão os protocolos gerais, bem como, vem articulando juntamente com os 

coordenadores de curso e demais gestores, a elaboração de Manuais de Boas Práticas 

em Tempos de COVID-19, onde constarão os protocolos específicos relacionados aos 

procedimentos desenvolvidos nas Clínicas-escolas, Laboratórios e demais estruturas de 

práticas acadêmicas, para cumprimento, quando da realização dessas práticas, a 

exemplo, de paramentação e desparamentação de EPI’s, entre outros. 

Os protocolos gerais e específicos estão estruturados em cinco eixos, a saber: Distanciamento social, Higiene e segurança pessoal, 

Sanitização de ambientes, Comunicação e Monitoramento, e visam possibilitar a adoção de todas as medidas necessárias para o 

retorno gradual e responsável às atividades presenciais, primando sempre pela preservação da vida. Toda a comunidade 

acadêmica, incluindo docentes, discentes e técnicos-administrativos, receberá treinamento para a adoção desses protocolos, 

sendo alguns destes realizados ainda remotamente. Deste modo, a instituição estará preparada para a retomada de suas 

atividades presenciais, logo que tal autorização seja realizada pelos órgãos governamentais. 

II. SOBRE 2020.2 
 

O UNIPÊ, ao longo dos seus 49 anos de existência, segue como instituição consolidada, realizando, com esmero, a sua missão na 

oferta e entrega de um processo educacional de excelência, enfrentando as adversidades que são mundialmente apresentadas, 

em especial no atual contexto de pandemia, mantendo-se firme e atualizada, investindo na inovação e sempre atenta ao 

progresso curricular e de transformação de vida dos seus discentes. 

Com grata satisfação comunicamos que o UNIPÊ cumpriu com responsabilidade, compromisso e qualidade do ensino, que 

constitui sua missão, todas as atividades e ações previstas no calendário acadêmico institucional do semestre 2020.1 permitidas a 

uma Instituição de Ensino Superior pelos órgãos oficiais das esferas federal, municipal e estadual. 

Certos do dever cumprido, aguardamos vocês, estimados alunos, no semestre 2020.2, a fim de que possam continuar avançando 

com a vida acadêmica e realizando sonhos! Neste sentido, a seguir encaminhamos algumas informações importantes: 

REMATRÍCULA 

A rematrícula para alunos veteranos e matrícula para alunos transferidos e graduados estará disponível a, partir do dia 13 de 
julho de 2020.   
 
OBS: Todas as campanhas financeiras para rematrícula estão descritas no item “Questões Financeiras” deste Plano de 
Contingência, bem como as possibilidades de financiamento e negociação de parcelas em aberto. 
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Ao aluno veterano, orienta-se:  
 

1. Acessar a nova Área do Aluno via Portal do UNIPÊ ou através do link: https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/ 
2.  Informar seu login (RGM ou CPF) e senha e, em seguida clicar na opção "Área do Aluno" – Rematrícula; 
3. Utilizando a opção Rematrícula que se encontra no: Menu lateral ou no Menu Superior. 
4. Ao acessar a tela da Rematrícula, as seguintes opções estarão disponíveis: Faça Rematrícula. 
5. Selecione a opção “Li o contrato e concordo integralmente com todas as cláusulas dispostas” e em seguida clique na 

opção “Confirmar”. 
6.  Verifique as disciplinas ou as dependências que deseja cursar no próximo semestre e clique na opção “Gravar”: 
7. O sistema irá informar que a Pré-matrícula foi confirmada e se deseja realizar o pagamento. 
8.  Após efetuar o pagamento, a matrícula será efetivada. 

 

PREVISÃO PARA O INÍCIO DAS AULAS E FORMATO DAS AULAS 

A data prevista para o início das aulas em 2020.2 é 12 de agosto de 2020.  

O UNIPÊ vem cumprindo atentamente a legislação do MEC e os decretos governamentais do Estado da Paraíba e do Município de 

Joao Pessoa, buscando a preservação da saúde de toda a comunidade interna e externa, aliada à continuidade do processo de 

ensino e de aprendizagem. Assim, esclarecemos que a presencialidade das atividades encontram-se pautadas nos 

supramencionados Atos Legais das esferas federal, estadual e municipal.  Neste sentido, as ações presenciais poderão ser 

retomadas de forma gradativa, caso na data prevista para inicio do semestre letivo 2020.2, ainda não estejamos totalmente 

autorizados pelos órgãos oficiais, ao retorno das atividades. Esta retomada gradativa priorizará ambientes de práticas e de 

estágios, bem como o uso de laboratórios de informática aos alunos que apresentem dificuldades de acesso , tudo isso seguindo 

os protocolos de segurança cabíveis e recomendados. 

III. ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS CURRICULARES 
 

 

A homologação parcial do Parecer CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação – CNE, bem como, 

as razões constantes na Nota Técnica nº 32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM, e a Portaria MEC Nº 544, de 16 de junho de 2020  

autorizaram a substituição de atividades práticas e de estágios de forma presencial para não presencial, no que couber, com o 

uso de meios e tecnologias digitais de informação e comunicação, no escopo de atividades de extensão. 

Para tanto, no UNIPÊ, a situação supracitada encontra-se institucionalizada, através da Resolução CONSEPE Nº 027, de 08 de 

junho de 2020 e, Planos de Trabalho foram elaborados pelas coordenações de cada curso, com base nas suas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), junto aos seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs, e devidamente aprovados 

pelos seus Colegiados de Curso, com vistas a identificar as atividades passíveis de serem realizadas de maneira remota, bem 

como as que serão repostas, quando do retorno das atividades presenciais. 

No que concerne aos cursos do UNIPÊ que ainda não finalizaram o semestre acadêmico 2020.1, em razão de atividades práticas 

e de estágios que devem ser efetivadas de forma presencial, conforme Planos de Trabalho, esclarecemos que a instituição está 

implementando esforços, junto aos órgãos regulatórios no sentido de agilizar o cumprimento de tal carga-horária o quanto 

antes. Esclarecemos que atividades de alguns cursos já foram retomadas de forma gradual, seguindo as autorizações dos atos 

normativos locais e, sempre que ocorrerem, serão imediatamente divulgados pelas coordenações dos cursos. 

 

https://novoportal.cruzeirodosul.edu.br/


 

Plano de Contingência - UNIPÊ9 

IV. COLAÇÃO DE GRAU 
 

Os cursos cujas turmas concluintes encerraram suas atividades, conforme período previsto no calendário 

acadêmico 2020.1, as respectivas Colações de Grau, por videoconferência, face a excepcional conjuntura atual de 

pandemia, deverão ter início a partir do dia 28 de julho de 2020, por videoconferencia. As datas serão 

amplamente divulgadas, pelos meios oficiais da instituição, conforme finalização das ações de cada curso. 

DO TRAJE PARA A COLAÇÃO DE GRAU 

Saia ou calça preta, camisa branca, terno escuro (facultativo), gravata (facultativo), sandália ou sapato preto.   

DO ORADOR 

 A escolha do Orador Geral ficará a cargo da coordenação(ões) do(s) curso(s) de cada dia. 
 

 Em havendo mais de um candidato à vaga de Orador Geral, a coordenação do(s) curso(s) providenciará a respectiva 
seleção que acontecerá, por videoconferência, cuja comissão julgadora deverá ser composta por três (3) membros, 
colaboradores da instituição, sendo dois externos ao curso que está realizando o concurso. 

 

 O candidato vencedor será aquele que obtiver o maior número de pontos no somatório dos seguintes critérios: 
Expressão Corporal, Expressão Oral e Conteúdo da Mensagem; 

 

  Em caso de empate, será vencedor aquele que obtiver maior pontuação no critério Conteúdo da Mensagem; 
 

 Escolhido o Orador Geral, a coordenação do curso deverá encaminhar as informações (nome completo do orador, 
curso, vídeo do aluno proferindo o discurso e respectivo discurso) ao e-mail: gabinete.reitoria@unipe.edu.br, 
constando como assunto da mensagem: Orador Geral – Colação de Grau – Dia XX/XX/XXXX, até o dia 20/07/2020 

 

OBS.: As orientações quanto à execução do vídeo serão repassadas aos e-mails das coordenações. 

DO JURAMENTO DO REQUERIMENTO 

 Quanto à indicação dos discentes que farão o Juramento e o Requerimento, a coordenação do(s) curso(s) os escolherá e 

encaminhará as informações (nome completo, curso e vídeo), ao e-mail: gabinete.reitoria@unipe.edu.br, constando 

como assunto da mensagem:  Juramento e Requerimento – Colação de Grau – Dia XX/XX/XXXX, até o dia 20/07/2020. 

 

 Os textos referentes ao Juramento e Requerimento serão encaminhados por e-mail, às coordenações de Curso, a fim de 

que sejam repassados aos alunos escolhidos, para providências do vídeo, assim como as orientações para execução 

deste. 

DO RECEBIMENTO DO DIPLOMA 

O Diploma do aluno concluinte, acompanhado do respectivo histórico escolar, será entregue, via de regra, por meio de drive thru, 

no dia útil seguinte ao da colação de grau da turma, e excepcionalmente (também para as pessoas a quem não seja possível esta 

forma), através de agendamento na SEGEN, oportunidade também em se providenciará a assinatura da respectiva Ata da colação 

de grau, realizada por videoconferência, seguindo-se todas as medidas acautelatórias cabíveis de prevenção e segurança à saúde, 

conforme informações a seguir: 

 

mailto:gabinete.reitoria@unipe.edu.br
mailto:gabinete.reitoria@unipe.edu.br
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 Local: Entrada da Reitoria/UNIPÊ 

 Horário: 09H:00MIN às 12H:00MIN / 13H:00MIN às 17H:00MIN 

 Para acesso ao Campus, faz-se obrigatório o uso de máscara; 

 Só será permitida a entrada de, no máximo, duas pessoas por veículo; 

 Não será permitido o desembarque de nenhum ocupante do veículo; 

 Não será permitido o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Assim, orientamos que cada aluno traga uma caneta 

própria azul ou preta, para assinatura da Ata de Colação de Grau; 

 Os alunos que não puderem receber o Diploma, neste dia e horários, podem se fazer representar por Procurador, 

legalmente constituído, por procuração, com firma reconhecida em cartório, ou fazer contato com a SEGEN – Secretaria 

Geral de Ensino (segen@unipe.edu.br ou (83) 98107.3765), para reagendamento da entrega do Diploma e assinatura da 

Ata. 

 

O aluno que não puder participar da Colação de Grau supramencionada, nem constituir Procurador Legal, nos termos da 

Resolução CONSEPE Nº 80/2019, deverá solicitar Colação de Grau Extemporânea, após a data prevista para aquela (Resolução Nº 

61/2017  CONSEPE). 

V. BIBLIOTECA 

A utilização presencial da Biblioteca Central do UNIPÊ, e das salas de estudos também está suspensa durante este 

período. O prazo para devolução de livros na Biblioteca será prorrogado até o retorno das aulas.  

Quanto à devolução de livros para alunos concluintes, esta deverá ser agendada através do e-mail: biblioteca@ unipe.edu.br e, 
a primeira fase de entrega ocorrerá nos dias 13,14 e 15 de julho, por meio de sistema drive-thru. O aluno receberá a 
confirmação do seu horário de agendamento por e-mail e também todas as medidas preventivas e sanitárias que precisará 
cumprir, seguindo às orientações da Comissão de Acompanhamento da COVID-19 do UNIPÊ. 
 
No período de recesso, os estudantes poderão manter a a utilização  do acervo de livros e periódicos eletrônicos disponíveis na 
Biblioteca virtual que podem ser acessados pela área do aluno, ou pelos links:  

 

Biblioteca Virtual Universitária: https://plataforma.bvirtual.com.br/  

Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/  

Editora RT –Proview: https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=CRUZ-2&signontoken=04052 

02053517a908e8c51874dbcb3520985689c452b#/library  

VLex: https://2019.vlex.com/  

EBSCO: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=55af5a54-c07d430a-a61c9f8f577847cf%40pdc-v-

sessmgr05  

Além das plataformas:  

• Unipê Books: http://books.unipe.edu.br 

• Base de dados de TCC: https://bdtcc.unipe.edu.br/ 

Para auxiliar o nosso aluno, neste período, a equipe da Biblioteca preparou um guia com o passo a passo para o acesso dos e-

Books. Acesso aqui: https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe  

Os alunos e professores podem agendar atendimento virtual personalizado, por meio de web conferências, junto à Biblioteca, 

para orientações ou esclarecimento de dúvidas e tour virtual, quanto aos serviços, bibliotecas virtuais, base de dados e outros,  

através do e-mail: biblioteca@unipe.edu.br. 

 

 

 

 

 

 

mailto:segen@unipe.edu.br
http://books.unipe.edu.br/
http://books.unipe.edu.br/
http://books.unipe.edu.br/
https://bdtcc.unipe.edu.br/
https://bdtcc.unipe.edu.br/
https://bdtcc.unipe.edu.br/
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe
https://www.unipe.edu.br/detalhe-noticia/?r=acesso-ebooks-biblioteca-virtual-unipe
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A Biblioteca também proporciona o “Troca Troca Virtual de Livros”, que funciona da seguinte maneira: 

O aluno ou professor solicita pelo e-mail da Biblioteca (biblioteca@unipe.edu.br) a lista de livros virtuais de seu interesse; 

Escolhe dois livros e envia, pelo mesmo e-mail a solicitação, para que a Biblioteca os encaminhe pelo correio eletrônico (e-

mail); 

Em troca, o solicitante encaminha à Biblioteca (biblioteca@unipe.edu.br) um livro que não conste na listagem de livros 

virtuais acima mencionada. 

VI. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL (NAI) 
 

Considerando o período de encerramento do semestre acadêmico 2020.1, neste mês de julho, os atendimentos no Núcleo de 

Acessibilidade Institucional (NAI) do UNIPÊ estão suspensos, retomando as suas atividades quando do início do semestre 2020.2. 

 

VII. PLANTÃO DE ESCUTA PSICOLÓGICA 

O UNIPÊ, neste momento de distanciamento social, também tem proporcionado aos seus alunos, professores e 

colaboradores, o Plantão de Escuta Psicológica, seguindo todos os padrões éticos, como preconizado pelo Conselho 

Federal de Psicologia. Porém, considerando o período de encerramento do semestre acadêmico 2020.1, neste mês 

de julho, tais atividades estão suspensas, e serão retomadas quando do início do semestre 2020.2  

VIII. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) E COMISSÃO DE 

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 
 

Em virtude da suspensão das atividades presenciais para o atendimento das orientações dos órgãos governamentais municipais, 

estaduais e federais, mediante o momento singular provocado pela pandemia do novo Coronavírus, todas as atividades do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP do Unipê serão realizadas remotamente. 

Os projetos concernentes ao CEP devem continuar sendo submetidos à Plataforma Brasil, já as dúvidas sobre submissão de novos 

projetos e informações sobre pendências, devem ser tratados pelos contatos abaixo. Observamos que os membros que fazem 

parte do CEP realizarão agendas virtuais, neste período de suspensão de atividades presenciais. 

Seguem algumas orientações importantes: 

1. Considerando que as atividades estão sendo realizadas remotamente, todas as dúvidas em relação à submissão de projetos, 

resposta de pareceres, realização de emendas, dentre outras, devem ser enviadas para o e-mail do CEP: cep@unipe.edu.br. 

Caso o pesquisador prefira, as dúvidas sobre pareceres poderão ser esclarecidas via Blackboard, com agendamento prévio 

por e-mail. 

2. Todos os Projetos concernentes ao CEP devem continuar sendo submetidos via Plataforma Brasil (http:// 

plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf); 

3. As reuniões serão mantidas, com os mesmos prazos: ENVIO DOS PROJETOS até a 2ª terça-feira do mês. A REUNIÃO 

ORDINÁRIA acontecerá na 3ª terça-feira do mês, de maneira remota. 

4. Seguindo orientações da CONEP, autorizamos, em caráter excepcional, apenas a dispensa da assinatura no TERMO DE 

ANUÊNCIA e da Instituição Proponente na FOLHA DE ROSTO. No entanto, o pesquisador deve expressamente se 

comprometer a incorporar o(s) documento(s) devidamente assinados tão logo possível na Plataforma Brasil. O CEP 

acompanhará os protocolos com documentos nessa condição, solicitando a devida retificação, assim que possível. 

 

 

 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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5. Também em caráter excepcional, não há necessidade de pedir prorrogação de prazo para a coleta de dados, nem informar 

que a amostra será reduzida, ficando condicionado apenas ao envio do relatório final. Caso, o pesquisador não envie, o CEP 

cobrará. 

6. Devido ao pouco tempo, caso o aluno e o orientador optem por fazer uma Revisão Bibliográfica, não tem necessidade de 

informar ao CEP. O CEP ficará encarregado de acompanhar os casos. 

7. Caso ocorra alguma mudança no PROCEDIMENTO E NO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (questionários coletados de 

forma presencial e agora feitos de forma online) é necessário mandar uma emenda para o CEP. Lembrando que, precisa 

justificar a emenda direto na Plataforma Brasil e mudar tudo que foi alterado no projeto detalhado e no projeto submetido à 

Plataforma Brasil. 

8. Sugestão para pesquisas que serão transformadas em online, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e o Termo 

de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) pode ser enviado ao participante via Formulário Google, lembrando que tem que 

ser um formulário único, apenas com o TCLE. 

9. Devido à grande demanda, estamos cumprindo o prazo de 30 dias que consta na Norma Operacional do CNS 001/2013, para 

a resposta dos pareceres. Então infelizmente não podemos atender aos pedidos de urgência. 

10. Até a normalização das atividades, por entender o aumento da demanda de trabalho da comunidade acadêmica, 

receberemos projetos que tenham passado do prazo de 30 dias para a resposta da pendência. 

11. Caso o professor orientador, juntamente com o aluno opte por fazer um Relato de Experiência, o esboço desse relato ou 

pelo menos a ideia central deve nos ser enviado previamente por e-mail, para analisarmos a necessidade de ser submetido 

ao CEP, uma vez que, alguns relatos constam de experiências a partir de coleta de dados dos participantes. 

12. De acordo com o II INFORME AOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA sobre os PROTOCOLOS DE PESQUISA RELATIVOS À 

COVID-19, publicado em 14 de abril de 2020 pela CONEP: 

A partir do dia 15/04/2020, apenas os protocolos de pesquisas listados abaixo, deverão continuar sendo encaminhados e 

analisados pela Conep: 

• Protocolos de áreas temáticas especiais; 

• Protocolos indicados pelo Ministério da Saúde, pelos secretários de saúde dos Estados, dos Municípios e do  

Distrito Federal; 

• Ensaios clínicos; 

• Protocolos de Pesquisa cuja temática seja Saúde Mental; 

• A critério dos CEP. 

Os demais protocolos de pesquisa relativos ao Covid-19 serão analisados no CEP/UNPÊ, com funcionamento por meio de câmaras 

técnicas virtuais, com no mínimo 5 membros relatores, e com previsão de emissão do parecer, em até 7 dias corridos. 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus do Ministério da Saúde, bem como os 

sucessivos decretos estaduais e municipais acerca das medidas de controle da COVID-19, e ainda, considerando o Plano de 

Contingência do Unipê e suas posteriores atualizações e finalmente, considerando as orientações da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa para a condução de pesquisas e atividades dos CEPS durante a pandemia, com o objetivo de minimizar os potenciais 

riscos à saúde e a integridade dos participantes das pesquisas cujos protocolos tramitam perante este Comitê de Ética, 

orientamos que o pesquisador EXPLICITE DE MANEIRA MAIS DETALHADA AS MEDIDAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

ADOTADOS EM SEU PROTOCOLO  

DE PESQUISA PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONTEMPLANDO MEDIDAS CONCRETAS COMO COLETA INDIVIDUAL, 

DISTANCIAMENTO SOCIAL, USO DE MÁSCARAS, USO DE ÁLCOOL EM GEL, DENTRE OUTROS, TANTO NO PROJETO DETALHADO 

QUANTO NAS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO E EM ESPECIAL QUANTO A COLETA DE DADOS EM PESQUISAS DE CAMPO 

QUE ENVOLVAM CONTATO DIRETO COM PESSOAS. 

  



 

Plano de Contingência - UNIPÊ13 

IX. INTERNACIONALIZAÇÃO 

O retorno de alunos e professores do UNIPÊ que saíram para o exterior, nas modalidades de bolsas ou outras 

atividades, somente poderá ocorrer após período de quarentena domiciliar. Neste caso, deverão comunicar ao 

Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação a data de retorno e a situação de saúde quando da 

chegada e durante o período de quarentena recomendado pelas  

autoridades competentes. A responsabilidade individual no envio destas informações será evocada. 

Alunos em intercâmbio que optem por interromperem as atividades no exterior, deverão solicitar ao supracitado Escritório, 

orientação referente à regularização simplificada de matrícula. Destaque-se que tanto os alunos que permaneçam em 

intercâmbio, quanto os que retornem, não arcarão com prejuízo acadêmico. 

Ressalte-se, por oportuno, que os eventos que digam respeito à internacionalização, inclusive com participação de palestrantes 

nacionais e internacionais, sobre diversas temáticas, serão realizados remotamente e, divulgados por meios dos canais oficiais da 

Instituição. 

X. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU 
 

As aulas da pós-graduação lato sensu e sricto sensu permanecem com a utilização do ensino emeregencial remoto, sendo 

realizadas de maneira assíncrona e/ou síncrona. Contudo, para estas é necessária autorização prévia do(a) coordenador(a) do 

respectivo curso e da coordenadoria dos cursos de pós-graduação e educação continuada. Ademais, quanto aos estágios e 

atividades práticas, os mesmos estão suspensos, sendo que os cronogramas de execução e os Planos de Atividades serão 

readequados e divulgados, quando do retorno das atividades presenciais, pelas respectivas coordenações de curso. 

O uso das ferramentas associadas à Microsoft Office, como o sharepoint e class notebook, microsoft teams, google hangouts, por 

exemplo, poderá ser amplamente empregado para o compartilhamento de informações com os alunos, assim como 

apresentações de trabalhos e tutoriais. 

Nas atividades assíncronas e síncronas, o controle das presenças dos alunos será registrado eletronicamente, de acordo com os 

acessos realizados, e entrega das atividades, nos prazos indicados pelos professores. 

As bancas de defesa de Dissertação de Mestrado e Trabalho de Conclusão de Curso de pós-graduação lato sensu, emergenciais, 

agendadas para este período, poderão ocorrer de forma remota (BlackBoard, Skype, ou outra plataforma digital). 

Caso se oponha à mantença da banca na data pré-agendada, o concluinte do curso de pós-graduação lato o sricto sensu deverá 

formalizar o pedido de reagendamento, encaminhando e-mail conforme contatos abaixo, com pelo menos 4 (quatro) dias de 

antecedência. 

O serviço de coleta dos dados da Plataforma Sucupira não será interrompido. A equipe será reorganizada para evitar contato 

próximo e se necessário poderão trabalhar em home Office. 

XI. QUESTÕES FINANCEIRAS  

O UNPÊ está atento à realidade econômica que esse momento nos impõe, por isso criou e seguirá com campanhas 

para auxiliar os alunos a seguirem nos seus estudos.  
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REMATRÍCULA 2020.2 

Para o parcelamento da rematrícula para o semestre 2020.2, em até 6x no cartão de crédito ou crédito recorrente: Acesse Área 

do Aluno > Financeiro > Campanha Rematrícula 2020-2 e siga as orientações. 

Para o pagamento à vista do título de Rematrícula: Acesse Área do Aluno > Financeiro > Condições especiais (Rematrícula) 

Importante: Após a confirmação do pagamento e abertura do calendário acadêmico, você deverá gravar as disciplinas e efetivar o 

aceite no contrato na Área do Aluno. 

PARCELAS EM ABERTO  

Para conversar sobre acordo e negociação, orientamos entrar com requerimento, via: área do aluno > financeiro > fazer acordo. 

Você também pode parcelar suas mensalidades em aberto em até 10x sem juros, referente aos títulos de mensalidades em 

aberto (vencidos) referente ao semestre de 2020.1.  

FINANCIAMENTO PRAVALER 

O PRAVALER parcela as mensalidades para que você não fique apertado no final do mês e, a depender do curso e da análise do 

crédito aprovado, os juros são subsidiados pelo UNIPÊ. Você pode recontratar crédito para o semestre sempre que sentir 

necessidade para tal, afinal não dá para fugir de imprevistos. Mais de 40 mil alunos foram beneficiados. Alguns descontos* 

institucionais podem ser considerados na contratação, consulte a Central de Atendimento ao Aluno de sua unidade (exceto curso 

de medicina). Acesse:  https://www.pravaler.com.br/ 

AUXÍLIO DESMPREGO 

https://www.unipe.edu.br/beneficios/bolsas-de-estudo/auxilio-desemprego/ 

O Auxílio Desemprego é um benefício concedido pela instituição, em face da situação atual vivenciadas. Assim, três mensalidades 

consecutivas são suspensas e transferidas para quando o curso terminar, de modo que você possa reorganizar sua vida financeira. 

As parcelas terão o mesmo preço do valor vigente à época do pagamento, somente atualizado pelos índices de reajustes anuais. 

Todos os alunos da Graduação podem participar, basta fazer o requerimento conforme os prazos do regulamento (Exceto curso 

de medicina). 

REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 

Quanto ao valor da mensalidade, esclarecemos que o mesmo é regulado pela Lei nº 9.870/1999, que autoriza o reajuste anual 

com base no valor do ano letivo anterior. Assim, o reajuste respeita o aniversário do contrato, ou seja, ele é aplicado na 

rematrícula do 2º semestre, aos alunos que ingressam no 2º semestre do ano anterior; e os que ingressaram no 1º semestre, o 

reajuste de suas mensalidades apenas acontecerá no 1º semestre do ano seguinte.  

Para mais esclarecimentos sobre questões financeiras, orientamos entrar com requerimento via: área do aluno> caa online> faça 

sua solicitação> financeiro> esclarecimento sobre valores. Obs: As campanhas financeiras serão atualizadas. Assim é importante 

que o aluno fique atento aos canais oficiais do UNIPÊ e à Área do Aluno. 

https://www.pravaler.com.br/
https://www.unipe.edu.br/beneficios/bolsas-de-estudo/auxilio-desemprego/
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XII. FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
 

Os setores administrativos/acadêmicos realizarão suas atividades remotamente, em caráter de home office, adequando-se ao 

contexto atual e seguindo as orientações e comunicados do setor de RH. Apenas a Biblioteca e a SEGEN poderão, eventualmente, 

constarem com algumas atividades urgentes e relevantes de forma presencial, por meio de escala de colaborador, de modo a 

atender necessidade que não possa ser realizada remotamente. Para tanto, foi desenvolvido um Plano de Trabalho que permite 

o pleno funcionamento da IES em tempo integral, face à excepcionalidade apresentada pela atual conjuntura.  

 

REITORIA 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h gabinete.reitoria@unipe.edu.br 

8h às 18h proac@unipe.edu.br 

 

ASSESSORIA ACADÊMICA (ASAC) 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h asac@unipe.edu.br 

CPA 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

Segundas e quartas-feiras: 13h às 17h 
cpa@unipe.edu.br 

rafaela.nobrega@unipe.edu.br 

  

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS INSTITUCIONAL (COESI) 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 19h 
coesi@unipe.edu.br giselly.lima@unipe.edu.br 

 

COORDENADORIA DE MONITORIA, PESQUISA E EXTENSÃO (COMPEX) 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h (segunda a quinta-feira) 

8h às 17h (sexta-feira) 

asped@unipe.edu.br vieira.lima@unipe.edu.br 

 

ESCRITÓRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E REDES DE COOPERAÇÃO (EIRC) 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h (segunda a quinta-feira) 

8h às 17h (sexta-feira) eirc@unipe.edu.br 

BIBLIOTECA 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7h às 17h biblioteca@unipe.edu.br 

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL (NAI) 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

14h às 18h nai@unipe.edu.br 

PLANTÃO DE ESCUTA PSICOLÓGICA NO PERÍODO DE QUARENTENA 
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Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h clinicaescolapsi@unipe.edu.br 

OUVIDORIA 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h ouvidoria@unipe.edu.br 

SECRETARIA GERAL DE ENSINO -SEGEN 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 18h 
segen@unipe.edu.br 

(83) 98107.3765 

SETOR DE CRÉDITO ESTUDANTIL 

Horário de Atendimento 

Remoto 

Meios 

10h às 19h 

fies@unipe.edu.br 

- Aluno Fies, se você foi selecionado na lista de espera, você pode enviar sua 
documentação para o email: fies@unipe.edu.br 

- Aditamento Fies: Se seu aditamento foi simplificado, favor abrir um chamado na 

área do aluno, que enviaremos o seu DRM por e-mail. 

- Aluno Prouni, se você foi pré-selecionado na lista de espera, o prazo foi prorrogado por 

tempo indeterminado, mas caso deseje, você pode enviar sua documentação para o email: 

prouni@unipe.edu.br 

 

SETOR FINANCEIRO 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h 
tesouraria@unipe.edu.br 

(83) 98157-6273 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS - CEP 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7h às 17h cep@unipe.edu.br 

COMISSÃO DE ÉTICA DE USO ANIMAL (CEUA) 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7h às 17h ceua@unipe.edu.br 

RECURSOS HUMANOS   

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 18h elica.queiroz@unipe.edu.br / 98139-3476 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO  

As coordenações dos cursos trabalharão de forma remota, a fim de atender às demandas acadêmicas por meio de e-mail e sala da 

coordenação na Plataforma Blackboard: 

Curso Horário de  

Atendimento Remoto 

Meios 

Administração 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Arquitetura e Urbanismo 8h às 22h arquitetura@unipe.edu.br 

Biomedicina 7h às 17h colab@unipe.edu.br 

Ciência da Computação 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Ciências Contábeis 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Design de Moda 8h às 17h secretaria.moda@unipe.edu.br 

Design de Interiores 8h às 17h secretaria.interiores@unipe.edu.br 

Design Gráfico 8h às 17h secretaria.grafico@unipe.edu.br 

Direito 8h às 22h direitopedagogico@unipe.edu.br 

Educação Física 8h às 20h edfisica@unipe.edu.br 

Enfermagem 7h às 22h enfermagem@unipe.edu.br 

Engenharias 8h às 18h 
antonio.silva@unipe.edu.br 

vitor.pontes@unipe.edu.br 

Estética e Cosmética 7h às 17h esteticacosmetica@unipe.edu.br 

Farmácia 7h às 17h secretaria.farmacia@unipe.edu.br 

Fisioterapia 7h às 17h fisio@unipe.edu 

Fonoaudiologia 7h às 17h fono@unipe.edu.br 

Gestão Ambiental 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Gestão Financeira 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Gestão Pública 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Gestão de Recursos Humanos 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Gestão da Tecnologia da Informação 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Marketing 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Medicina 7h às 18h medicina@unipe.edu.br 

Medicina Veterinária 9h às 18h medicina.veterinaria@unipe.edu.br 

Nutrição 7h às 17h colab@unipe.edu.br 

Odontologia 8h às 18h odontologia@unipe.edu.br 

Psicologia 8h às 22h psicologia@unipe.edu.br 

Redes de Computadores 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Serviço Social 8h às 12h 
servico.social@unipe.edu.br 

secretaria.servsocial@unipe.edu.br 

Sistemas para Internet 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h coposgrad@unipe.edu.br 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 20h ppgdireito@unipe.edu.br 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Recomenda-se aos estudantes que, durante o período de suspensão das aulas presenciais, mantenham-se informados e atentos 

às recomendações e medidas de prevenção emitidas pelos órgãos oficiais de saúde. 

Toda a comunidade acadêmica deve permanecer com atenção aos canais oficiais do UNIPÊ, para futuras diretrizes. 

Solicitamos que não sejam difundidas, pelas redes sociais, informações que não sejam provenientes dos canais oficiais de 

comunicação do UNIPÊ. 

João Pessoa, 03 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ª D.ra Mariana de Brito Barbosa 



 

 

 


