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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE
RESOLUÇÃO Nº 011/CONSEPE                                                                                                          DE 14 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação 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 o que dispõem os Decretos do Governo do Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa, 
bem como suas respectivas atualizações;

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 as orientações e Plano de Contingência da Diretoria Acadêmica do Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional;

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 03 de maio de 2020; a Resolução Nº 010/CONSEPE, de 29 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.

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 18 de maio a 03 de junho de 2020, 
de modo a reorganizar as atividades acadêmicas e garantir continuidade ao semestre letivo, de maneira remota, 
nos termos dos documentos que seguem anexos;

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
Presidente

Recredenciada pela Portaria Ministerial nº 909, de 06/07/2012, DOU nº 131, de 09/07/2012, seção 1, p. 24.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – UNIPÊ

I. INTRODUÇÃO

O Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ tem sua missão alicerçada na qualidade do ensino, aliada a uma 
sólida formação humanizada, respeitosa e ética, para a promoção do bem-estar coletivo e, não obstante encontra-
se, adotando medidas para mitigação da pandemia do COVID-19, em consonância com a Portaria MEC nº 343, de 
17 de março de 2020, a Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020 e o que dispõem os Decretos do Governo do 
Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa, bem como suas respectivas atualizações, assim como através 
da instituição de Comissão Interna de Acompanhamento do COVID-19, do Centro Universitário de João Pessoa – 
UNIPÊ, conforme Portaria do Gabinete da Reitoria Nº 004/2020, de 13 de março de 2020.

Desta forma, sempre com o intuito de atuar, de modo a garantir a preservação da saúde da comunidade UNIPÊ, 
decidimos suspender as atividades acadêmicas, quando se torna imperiosa a gestão do processo educativo de 
maneira remota, tanto com aulas remotas emergenciais síncronas (que possibilitam interação em tempo real entre 
professor e aluno) como assíncronas. 

Este plano de contingência do UNIPÊ especifica cada uma dessas modalidades e as diversas tecnologias de 
informação e comunicação a serem utilizadas, visando assegurar o cumprimento dos planos de ensino, da carga 
horária prevista para as disciplinas, da entrega dos conteúdos e objetivos do processo de ensino e de aprendizagem, 
de modo que os docentes seguirão com as atividades referentes às disciplinas teóricas, conforme planejamento e 
cronograma de aulas, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Já no que diz respeito às atividades práticas, estas serão reprogramadas, quando do retorno à normalidade das 
atividades institucionais presenciais, resguardando, inclusive, as especificidades inerentes ao curso de Graduação 
em Medicina.

Este modelo, agora aplicado, demonstrou ser bem sucedido nos países que adotaram esta e outras medidas de 
contenção e combate à pandemia global, sendo hoje elogiadas por aqueles que vivem um momento de decréscimo 
de novos casos e já vislumbram o final do que pode ser considerado um dos piores momentos da história recente 
da humanidade.

Ressalte-se, por oportuno, que esta ação, atualmente implementada no UNIPÊ, só é 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.

E é isso que o momento atual nos impõe no UNIPÊ! Mais do que nunca, criatividade, inovação, empatia, resiliência, 
união, solidariedade e coletividade, para buscarmos, da melhor forma possível, ultrapassar este momento 
emergencial de pandemia e cumprir para além dos nossos propósitos educacionais, com os nossos valores 
humanitários de sentimento e solidariedade, que nos exige cuidar da saúde, corporal e mental, de todos: da nossa, 
daqueles que amamos, daqueles com quem convivemos e dos que, inclusive, não conhecemos.
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II. AULAS EMERGENCIAIS REMOTAS

Em virtude da suspensão das atividades presenciais, todas as aulas serão ministradas, emergencialmente de forma 
remota, utilizando-se do Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA), preferencialmente síncrono, mas também 
assíncrono, via internet. Portanto, cada docente encaminhará novo cronograma de execução das aulas, seguindo 
o preenchimento online, já disponível na sala de suporte ao docente, de modo a contemplar as atividades descritas 
no Plano de Ensino do semestre, enquanto os alunos deverão acessar o sistema e realizar os estudos.

Especificamente para o curso de Medicina, considerando, a Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020,  fica 
autorizada a substituição de que trata o item supracitado (AULAS), apenas às disciplinas teóricas-cognitivas do 
primeiro ao quarto ano do curso. Para os demais períodos do curso referido, não contemplados pela Portaria 
supracitada, estimulamos os discentes e docentes a manterem o uso do ambiente virtual Blackboard, podendo 
os professores elaborarem material para auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, ainda que não 
substitutivos das aulas presenciais, que serão retomadas no momento oportuno.

Aulas remotas emergenciais síncronas:

As aulas ocorrerão de forma síncrona, portanto, dentro do horário regular da aula, onde o docente e 
os seus alunos poderão se conectar simultaneamente por meio de link específico disponibilizado pelo 
professor na Plataforma BlackBoard Collaborate ou Microsoft Teams. Assim, poderão interagir entre 

si, para que o conteúdo seja ministrado e os objetivos sejam atingidos, sendo possível tirar dúvidas em tempo 
real. Neste caso, as transmissões permanecerão gravadas e disponíveis aos alunos pelo sistema, caso necessitem 
acessá-las posteriormente, de forma assíncrona.

Aulas remotas emergenciais assíncronas:

Para além das aulas síncronas, cada docente disponibilizará os materiais de estudos, preferencialmente, 
via Plataforma BlackBoard, tais como: listas de atividades, textos, vídeo aulas, podcasts, áudios, links para 
discussões, documento, arquivo, SCORM, áudios, imagens, vídeos, pasta e módulo de aprendizagem. A 

postagem ocorrerá até o dia e horário da aula.

Neste caso das aulas assíncronas, o professor deverá, obrigatoriamente, disponibilizar um fórum de interações e 
discussões sobre o conteúdo de cada aula, onde cada estudante deverá realizar intervenções.

O uso das ferramentas associadas à Microsoft Office, como o sharepoint, class notebook, Microsoft  teams, google 
hangouts, por exemplo, poderão ser amplamente empregadas para o compartilhamento de informações com os 
alunos, assim como apresentações de trabalhos e tutoriais.

Estão disponíveis na Plataforma Blackboard laboratórios virtuais que permitem sofisticar as aulas remotas das áreas 
de Exatas e Saúde e que são ideais para exercícios, simulações e outras experiências de aprendizagem que exijam 
o learning  by doing, ou seja, a aprendizagem com a “mão na massa”. Durante as aulas nestes laboratórios virtuais, 
os alunos poderão aprender, por meio de linguagem moderna e simulações, todos os conceitos das aulas práticas 
de uma determinada disciplina. Para facilitar esses experimentos, foi criada uma disciplina de nome “Laboratórios 
Virtuais”. Dentro da disciplina, o professor encontrará todas as informações necessárias para a aplicação e uso 
destes laboratórios que, ratificamos, replicam com fidelidade as operações e as medidas dos experimentos.
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Atividades discursivas ou de múltipla escolha (exercícios interativos, gamificações, simulações, questionários, por 
exemplo) serão postadas na Plataforma BlackBoard e as respostas serão incluídas no sistema ou encaminhadas 
por e-mail, de acordo com as orientações de cada professor.

Estão disponibilizados aos alunos e professores uma gama de softwares das mais diferentes áreas de formação, 
conforme documentos de orientação aos professores que estão sendo atualizados, semanalmente.

Tecnologias de Informação e Comunicação e demais recursos abertos, que são de uso comum dos professores do 
UNIPÊ, podem/devem ser utilizados como estratégia pedagógica.

As leituras prévias serão enviadas com as orientações descritas e o material complementar poderá variar de acordo 
com o planejamento a ser compartilhado por cada docente.

O professor acessa a Plataforma BlackBoard pela “Área do Professor” ou pelo caminho abaixo: 
 

Link: https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/ 
Login: login utilizado no SIAA 
Senha: mesma senha utilizada no SIAA 

 

Os alunos acessam a Plataforma BlackBoard pela “Área do Aluno” ou pelo caminho abaixo, lembrando que todos 
devem acompanhar os avisos via BlackBoard e via e-mails disponibilizados pelos docentes antes e após as aulas. 

 

Link: https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br  
Usuário: Digite o número 67 + seu RGM  
Senha: insira sua senha da área do aluno 

 
Em caso de dúvidas, além dos previstos nos tutoriais, os professores poderão contar com: 

a) apoio dos colaboradores locais do NTI e na sala de Suporte aos professores na Plataforma Blackboard, por meio 
da equipe de colaboradores que compõem a Cruzeiro do Sul Virtual: 
Para esta comunicação: 
• Acesse a Plataforma Blackboard pelo SIAA 
• Localize no menu CURSOS, a sala Suporte aos Professores; 
• Acesse o link (plantão de dúvidas) e você terá acesso a webconferência para dirimir alguma dúvida; 
• Uma pessoa da equipe de suporte do NTI estará a disposição para auxiliá-lo; 

b) Equipe de “Tutores UNIPÊ”, formado pela assessoria acadêmica da Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC) que está 
dando suporte acadêmico e pedagógico às coordenações de Curso, conforme descrito nos documentos de 
Orientação aos professores, enviados pelas coordenações de curso.

Em caso de dúvidas, além dos previstos nos tutoriais, os alunos poderão contar com: 
• Equipe de suporte nas salas das coordenações de cada curso, na Plataforma Blackboard, além dos professores 

da disciplina e seus representantes de turma.
• Esteja atento aos comunicados que ficarão dispostos na página de abertura da Plataforma Blackboard.
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III. ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS CURRICULARES

Todos os estágios obrigatórios presenciais e as atividades de práticas e clínicas dos cursos de Graduação estão 
suspensos. E, os cronogramas de execução e Planos de Atividades dos estágios serão readequados e divulgados, 
quando do retorno das atividades presenciais, pelas respectivas coordenações de curso.

Orienta-se que as atividades inerentes aos cursos que atuam no Ubtech Office sejam realizadas remotamente, 
sempre que possível.

Os docentes do Curso de Direito poderão convencionar com os estudantes para que as peças processuais dos 
processos eletrônicos sejam elaboradas remotamente e encaminhadas para correção, de acordo com cada caso. 
Nesta hipótese, as dúvidas poderão ser sanadas por Skype, e-mail ou próprio BlackBoard, por exemplo.

Fica temporariamente suspensa a apresentação de carta de recomendação do docente responsável pela 
coordenação de projeto de extensão ou iniciação científica de que trata o art. 20 e 21 do Regulamento de Estágio.

 
Ação Estratégica  “O BRASIL CONTA COMIGO” 

Em atendimento aos atos normativos do MEC e MS (Portaria MEC nº 356/2020; Portaria MS nº 492/2020; Edital 
MS nº 4/2020), o Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ COMUNICOU aos alunos dos cursos de Medicina, 
Fisioterapia, Enfermagem e Farmácia que quiserem participar da ação estratégica “O Brasil conta comigo” que: O 
cadastro de alunos é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futuro 
recrutamento, em que se registram os alunos definidos nos incisos III e IV do art. 2º da Portaria GM/MS nº 492, de 
23 de março de 2020, conforme as disposições contidas neste Edital.

Edital nº 4, de 31 de março de 2020, leia em: 
https://www.semesp.org.br/legislacao/edital-no-4-de-31-de-marco-de-2020/

IV. TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

As orientações dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC ocorrerão remotamente por meio do BlackBoard 
Collaborate e de acordo com o cronograma repassado pelo professor orientador a cada orientando. Para cursos 
que tiverem apresentação dos trabalhos em bancas de defesa, estas também serão organizadas para acontecerem 
normalmente, de forma remota, via BlackBoard – Collaborate ou Microsfot Teams. 

Observamos que o Trabalho de Conclusão de Curso deve seguir o que preconiza a Resolução CONSEPE 002/2019 
e respectivo manual.

Comunicamos, também, que a solicitação da ficha catalográfica poderá ser realizada pelo e-mail: tcc@unipe.edu.
br, constando as seguintes informações: nome completo (sem abreviações); título do trabalho; resumo; palavras-
chave, e nome do curso.  Para os trabalhos em grupo, apenas um dos alunos participantes do grupo solicitará a ficha 
catalográfica, juntamente com o nome completo de todos os membros do grupo. A resposta será encaminhada 
em até 72 horas.

Observa-se que, considerando a situação emergente, a efetiva assinatura de atas e entrega dos CDs que contenham 
os trabalhos, deverão acontecer quando do retorno das atividades acadêmicas presenciais. Antes disso, tais 
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assinaturas e entregas podem ser realizadas de modo digital, ou através de confirmação por e-mail, oficializando-
se o ato, no momento da regularização presencial das atividades na instituição.

 
V. AVALIAÇÕES

As avaliações de aprendizagem serão realizadas de maneira online, pautadas na Resolução institucional 
que dispõe sobre o assunto (Resolução CONSEPE 001/2019), obedecendo às funções somativa e 
formativa e considerando a diversidade de instrumentos, garantindo a autonomia do professor com a 

respectiva gestão das coordenações de curso. 

As coordenações de curso devem disponibilizar e publicizar amplamente os cronogramas das avaliações de cada 
disciplina aos alunos do seu curso, inclusive na sala da coordenação, no ambiente virtual de aprendizagem, da 
plataforma Blackboard, bem como informar à PROAC.

Observamos que os docentes poderão permanecer fazendo uso do Banco de Questões, para elaboração das 
respectivas avaliações.

Durante as Avaliações no Blabkboard, solicitamos que os discentes sigam as instruções que estão disponíveis no 
comunicado da plataforma e as orientações de cada docente. E, em caso de intercorrência, durante a avaliação, 
fale com o seu professor, pois o mesmo terá uma equipe de suporte via whatsApp online e webconferência.

OBS: As avaliações de aprendizagem do curso de Medicina, que possuem calendário acadêmico e Resolução 
próprios, seguirão de acordo com definição da coordenação do curso.

VI. REGISTRO DE FREQUÊNCIA DURANTE ENSINO REMOTO

Conforme previsto em Regimento Interno, é obrigatória a frequência dos alunos a, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
por cento) da carga horária curricular destinada às aulas e demais atividades da disciplina. 

No ensino remoto, o controle das presenças dos alunos será registrado eletronicamente, de acordo com os acessos 
realizados, e entrega das atividades, nos prazos indicados pelos professores. Portanto, fique atento ao cronograma 
de aulas e atividades de suas disciplinas. 

VII. ENTREGA DAS ATIVIDADES DO REGIME ESPECIAL DE 
EXERCÍCIOS DOMICILIARES

A data da entrega das atividades do Regime de Exercícios Domiciliares (RED), para aqueles estudantes que estavam 
amparados por atestados médicos de pelos menos 15 dias, com vigência iniciada antes da suspensão das aulas 
ou para as gestantes em período de licença, será reagendada pela Coordenadoria do Curso e comunicada aos 
estudantes. A coordenação poderá pactuar que a entrega ocorra via e-mail.
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VIII. EVENTOS, VISITAS TÉCNICAS, PESQUISA, EXTENSÃO E 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Estão cancelados quaisquer tipos de eventos presenciais agendados na instituição (congressos, 
jornadas, seminários, conferências, atividades culturais, dentre outros), as atividades e eventos de 
extensão e as atividades extramuros (a exemplo das visitas técnicas), os quais poderão ser futuramente 

reagendados, de acordo com a viabilidade e o replanejamento da Instituição.

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES/EVENTOS ON-LINE

Solicitações para eventos on-line podem ser realizadas através do link https://bit.ly/33JYoRw para efetiva 
certificação dos participantes internos ou externos.

A certificação se dará imediatamente pelo evento e a posteriori pela nossa plataforma de certificados. Link dos 
certificados: https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado

A agenda de eventos pode ser acessada através do link: https://bit.ly/agendaeventosonline.

E o reconhecimento de atividade on-line equiparadas às presenciais seguirá conforme Resolução 102/2019 que 
rege as Atividades Complementares.

Todas as atividades que independem de presencialidade física estão mantidas no formato disposto na normativa. 

As atividades descritas abaixo serão aceitas com participação em formato presencial ou on-line, ressalvadas as 
orientações das normativas que regulam especificamente os programas:
• Programa de Monitoria;
• Programa de Pesquisa e Extensão;
• Participação na organização, apresentação de trabalhos e como ouvinte em eventos realizados online com 

certificação reconhecida.

ATIVIDADES DE PESQUISA E GRUPOS DE ESTUDO

As atividades de Pesquisa poderão ser mantidas em ambiente virtual sem prejuízo da carga horária de 12hs/
semanais descritas na Resolução CONSEPE 91/2018, desde que sejam possíveis de serem realizadas de modo 
remoto.
                                 
O mesmo ocorre para os grupos de estudo. As orientações estão disponíveis no link:  https://bit.ly/2V7ecec
                                                                                    

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

As atividades de extensão regidas pela Resolução CONSEPE 90/2018, serão interpretadas de acordo com a Resolução 
CNE/CES 07/2018, aceitando como modalidades de extensão: Programas, Projetos, Prestação de Serviços, Cursos 
e Oficinas, e Eventos.
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Para este Plano de Contingência serão aceitas atividades a distância dentro das modalidades descritas acima, sendo 
sugerido o uso do ambiente virtual para a manutenção da interação social e troca de saberes entre a comunidade 
acadêmica e sociedade em geral.

Destaca-se que a atividade de extensão está inter-relacionada com o ensino e a pesquisa, de modo que a confecção 
de material de apoio como cartilhas, e-books, relatos de experiências, portfólios, trabalhos científicos entre outros 
não descaracteriza a atividade de extensão, sobretudo no momento de quarentena instituído mundialmente.

Esta atividade deve ser realizada em consonância com as orientações dispensadas às Atividades Complementares.

Um vídeo informativo está disponível aqui: https://youtu.be/hulseqsfkbU. 

IX. ATIVIDADES DE MONITORIA

As atividades de Monitoria deverão ser mantidas através do ambiente virtual, podendo ser alinhado diretamente 
entre o monitor e a coordenação de curso ou professor da respectiva disciplina da monitoria quais atribuições 
podem ser realizadas através do Blackboard.

Link do vídeo aos monitores: https://youtu.be/11qOPngvItc
Link do tutorial aos monitores: https://bit.ly/2XtysIR

X. BIBLIOTECA

A utilização presencial da Biblioteca Central do UNIPÊ, e das salas de estudos também está suspensa 
durante este período, contudo, o prazo para a devolução de livros na Biblioteca será prorrogado 
até 08/06/2020. 

De todo modo, os estudantes poderão utilizar o 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-a61c-

9f8f577847cf%40pdc-v-sessmgr05  

Além das plataformas: 
• Unipê Books: http://books.unipe.edu.br
• Base de dados de TCC: https://bdtcc.unipe.edu.br/
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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, quanto aos serviços, bibliotecas virtuais, 
base de dados e outros,  através do e-mail: biblioteca@unipe.edu.br.

Comunicamos, também, que a solicitação da ficha catalográfica poderá ser realizada pelo e-mail: tcc@unipe.edu.
br, constando as seguintes informações: nome completo (sem abreviações); título do trabalho; resumo; palavras-
chave, e nome do curso.  Para os trabalhos em grupo, apenas um dos alunos participantes do grupo solicitará a ficha 
catalográfica, juntamente com o nome completo de todos os membros do grupo. A resposta será encaminhada 
em até 72 horas.

XI. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL (NAI)

Os atendimentos presenciais realizados no Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI) do UNIPÊ estão suspensos. 
No entanto, os alunos que estavam recebendo acompanhamento terão suas atividades mantidas remotamente, 
sem nenhum prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas. 
 
E, todos aqueles que necessitarem de algum auxílio para realização de atividades ou avaliações por meio remoto, 
devem entrar em contato com a coordenação do curso ou com o próprio NAI.

XII. 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. 

São oferecidos atendimentos, por Psicólogos, de forma online. Os  interessados deverão buscar sua coordenação 
de curso, para encaminhamento do seu agendamento, ou fazer contato direto, através do e-mail: clinicaescolapsi@
unipe.edu.br.

XIII. 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.
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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. Como as atividades estão sendo realizadas remotamente, todas as dúvidas em relação a submissão de 

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

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, a dispensa de assinaturas nos 
documentos necessários a submissão dos projetos de pesquisa junto à Plataforma Brasil. No entanto, assim 
que as atividades retornarem à normalidade, as assinaturas serão cobradas.

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.
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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.

 
XIV. 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.

XV. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU

As aulas da pós-graduação lato sensu e sricto sensu podem ser 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.
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XVI. EDITAIS COM PRAZOS EM ANDAMENTO

Os prazos estipulados nos Editais lançados pelo UNIPÊ e que não dependam de prazos estabelecidos por 
instituições parceiras ou órgãos públicos serão prorrogados, de acordo com cada caso, e divulgados à comunidade 
acadêmica com novo cronograma de datas.

XVII. FORMAÇÃO E CUIDADO CONTINUADOS 
PARA PROFESSORES, ALUNOS E 
COLABORADORES DURANTE ENSINO 
EMERGENCIAL REMOTO

Para o professor
A formação continuada é uma questão importante para a efetividade deste Plano de Contingência, pois está 
relacionada ao cotidiano do professor, na necessidade do aprender contínuo. O UNIPÊ entende que esta ação 
acontece de maneira coletiva, com experiências e reflexões. 

• Assim, o link abaixo pode ser acessado, pelos professores, para um melhor entendimento acerca dos 
procedimentos relacionados ao Ensino Emergencial Remoto: https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/
sites/infoDOLS/SitePages/Ensino_remoto.aspx  

• Além disso, a Cruzeiro do Sul Virtual tem organizado uma série de webinars, desde o mês de abril, com 
temáticas relevantes e auxiliadoras neste processo de Ensino Emergencial Remoto, de acesso livre a todos os 
docentes do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional.

• Informamos, por oportuno, que vem aí a IX edição da SAPIENS - Semana de 
Atualização Pedagógica do UNIPÊ, este ano denominada WEB SAPIENS. Para 
esta formação, a ideia será de inovação, conhecimento e criatividade. Para tanto, 
disponibilizamos link, a fim de que a comunidade docente contribua com ideias e 
sugestões: www.bit.ly/websapiens2020.

• Trata-se de evento anual, direcionado aos docentes e gestores acadêmicos do UNIPÊ, visando à atualização 
pedagógica docente, a discussão e a revisão de processos e procedimentos acadêmicos, fomentando o 
trabalho colaborativo, sob as óticas da integração e da inovação.

• De modo a complementar as atividades docentes, o UNIPÊ também criou uma rede compartilhamento de 
boas práticas, denominada: “Uma mão lava a outra”, onde todos os docentes da instituição podem trocar 
ideias, materiais, metodologias e tutoriais, enaltecendo a aprendizagem colaborativa entre os pares, através 
do link: https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/colaboracao/

Para os alunos
O UNIPÊ, enquanto instituição formadora e relevante no papel da educação/formação continuada, durante e após 
a formação acadêmica, segue com o objetivo de informar e tornar eficaz os procedimentos relacionados ao ensino 
emergencial remoto, apresentados neste Plano de Contingência.  

Assim, ficam disponíveis aos alunos todos os tutoriais no BlackBoard, na disciplina “Coordenação presencial das 
disciplinas on-line UNIPÊ – 2020” e demais orientações esclarecimentos no quadro de avisos das salas virtuais.

Também, está disponível aos discentes um agrupador de links que contêm informações importantes para estes, a 
exemplo de tutoriais de acesso, e um FAQ, através do qual os alunos podem recorrer a perguntas e respostas mais 
frequentes. O acesso se dá pelo link: https://biolinky.co/p/alunounipe.
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Para além da formação acadêmica, o UNIPÊ desenvolverá, a partir deste plano de contingência, grupos de terapia 
comunitária, que consiste em um espaço de partilha de experiências de vida, a partir da escuta qualificada e 
do compartilhamento de histórias de superação das inquietações do cotidiano, como também dos medos e 
frustrações que nos atravessam, especialmente em tempos de pandemia.

Para Colaboradores
Entendendo a formação continuada como ação fundamental no exercício profissional dos seus colaboradores, 
alguns treinamentos remotos têm sido 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 efetivos 
e assertivos na realização das tarefas que os competem. E de gestores, de modo a refletir os papéis da liderança 
em tempos de pandemia.

Além disso, a coordenação do curso de psicologia tem realizado ações contínuas, buscando auxiliar a saúde mental 
de todos, por meio de cards, vídeos e webconferências.

Para a Comunidade Acadêmica e Seus Familiares
Nesse período de contingência, o Grupo Cruzeiro do Sul 
Educacional disponibilizará para toda a comunidade 
acadêmica e seus familiares 50 cursos livres 100% gratuitos. 
São cursos das diferentes áreas do conhecimento. 
Aproveitem para envolver seus familiares e amigos na 
formação continuada. 

Segue o link para acessar aos cursos: www.maisconteudoparavoce.com.br  

XVIII. 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. 

Neste sentido, a instituição permite o parcelamento das mensalidades de maio e junho + rematrícula em até em 
até 8X no cartão de crédito. Caminho no portal: FINANCEIRO > CAMPANHA REMATRICULA 2020.2 > PLANO DE 
PAGAMENTO.

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

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.
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XIX. 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. 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.
As reuniões presenciais serão evitadas, sendo recomendado que ocorram por videoconferência, por meio de 
ferramentas de comunicação digitais.

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
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PLANTÃO DE ESCUTA PSICOLÓGICA NO PERÍODO DE QUARENTENA
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

8h 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

NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS (NPI)
Horário de Atendimento Remoto Meios
8h às 18h npi@unipe.edu.br
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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

18 Plano de Contingência - UNIPÊ

mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:arquitetura@unipe.edu.br
mailto:colab@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.moda@unipe.edu.br
mailto:secretaria.interiores@unipe.edu.br
mailto:secretaria.grafico@unipe.edu.br
mailto:direitopedagogico@unipe.edu.br
mailto:edfisica@unipe.edu.br
mailto:enfermagem@unipe.edu.br
mailto:antonio.silva@unipe.edu.br
mailto:vitor.pontes@unipe.edu.br
mailto:esteticacosmetica@unipe.edu.br
mailto:secretaria.farmacia@unipe.edu.br
mailto:fisio@unipe.edu
mailto:fono@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:medicina@unipe.edu.br
mailto:medicina.veterinaria@unipe.edu.br
mailto:colab@unipe.edu.br
mailto:odontologia@unipe.edu.br
mailto:psicologia@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.servsocial@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br


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

Conforme orientação do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, como medida 
de prevenção e proteção à saúde, recomenda-se: a utilização de recipientes individuais para o consumo de água; 
evitar compartilhamento de copos/vasilhas; seguir as orientações educativas sobre higiene de mãos e etiqueta 
respiratória (conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou espirrar); uso de 
máscara, quando necessário sair de casa; evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes 
fechados, durante o período de circulação dos agentes causadores de síndromes gripais, como o novo coronavírus 
(COVID-19);

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, 14 de maio de 2020.

Prof.ª D.ra Mariana de Brito Barbosa
Reitora
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