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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE 

 RESOLUÇÃO Nº 074/CONSEPE                                                                                                                                    DE 13 DE SETEMBRO 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 9.560/2020, de 04 de setembro de 2020 do Município de João Pessoa, que estabelece novas 

medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pela covid-19 (novo coronavírus), no município de João Pessoa, 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; Resolução CONSEPE Nº 028, de 12 de junho de 2020, que prorroga e atualiza o Plano de Contingência do UNIPÊ; 

Resolução CONSEPE Nº 028A, que dispõe sobre a atualização e prorrogação do Plano de Contingência do UNIPÊ, no período de 

recesso escolar e preparatório para o novo semestre letivo de 2020.2 e Resolução CONSEPE Nº 068, de 11 de agosto de 2020, 

que dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, com vigência 

de 12 a 31 de agosto de 2020, período em que se tem início o semestre letivo 2020.2; Resolução CONSEPE Nº 073, de 31 de agosto 

de 2020, que dispõe sobre a prorrogação e atualização do Plano de Contingência, para atender às orientações dos órgãos 

governamentais, pelo período de 01 a 15 de setembro de 2020, e publicização do Guia Prático de Convivência no Campus em Tempos 

de COVID-19, do Centro Universitário de João Pessoa - 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 15 a 30 de setembro de 2020.  

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. INTRODUÇÃO 
 

Estimados Alunos, Professores e Colaboradores, 

Sejam bem-vindos! O Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ os 

recebe de braços abertos, para juntos, percorrermos, mais um 

semestre letivo, na nossa instituição, que, ao longo dos seus 49 anos 

de existência, segue 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 

dos seus discentes e transformação de vida das pessoas. 

 

Entendendo que a vida humana é o bem maior, o UNIPÊ, desde a decretação da pandemia do Novo coronavírus, 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS, não mediu esforços em tomar todas as providências necessárias à 

preservação da saúde da comunidade interna e externa, desde o mês de março/2020. Assim, o UNIPÊ conta 

com uma Comissão Interna de Acompanhamento da COVID-19 – CIAC, que está atenta às mais diversas 

orientações governamentais, de todas as esferas, de modo a acompanhar e adequar a instituição às medidas 

preventivas e de segurança cabíveis. Neste sentido, protocolos gerais e específicos estão estruturados em seis 

eixos, a saber: Distanciamento social, Higiene e segurança pessoal, Sanitização de ambientes, Comunicação, 

Monitoramento e Acolhimento e Afetividade. Essas diretrizes possibilitam a adoção de todas as medidas 

necessárias para o retorno gradual, progressivo e responsável das atividades presenciais, primando sempre pela 

preservação da vida. Toda a comunidade acadêmica, incluindo docentes, discentes e técnicos-administrativos, 

à medida que estão autorizados pelos órgãos regulatórios a retomarem suas atividades, participam de 

treinamentos para a adoção desses protocolos. 

Ressalte-se, por oportuno, o envio a todos os funcionários da instituição, do Manual de Retomada, elaborado 

pela equipe de Gestão de Pessoas – Medicina e Segurança do Trabalho/UNIPÊ, acompanhado de Termo de 

Ciência e Declaração, a serem assinados por todos os colaboradores, quando da retomada às atividades 

presenciais, como mais um importante mecanismo de segurança e combate à pandemia, sem falar na estrutura 

privilegiada do campus do UNIPÊ, que se apresenta em um amplo espaço horizontal e abundante vegetação 

natural. Deste modo, a instituição estará preparada para a retomada de suas atividades presenciais, logo que 

tal autorização seja oficialmente realizada pelos órgãos governamentais. E, enquanto isso, permanecemos com 

a oferta do nosso ensino por meios remotos em nossas plataformas. 
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O UNIPÊ, como a árvore que sempre o representou, é resistente, flexível e extremamente frondosa. Cresce e 

reinventa-se, buscando a transformação de vidas através da educação. Segue obstinado no compromisso de 

continuar permitindo o avanço da vida acadêmica dos seus alunos e, assim, prosseguir realizando sonhos! 

II. OBJETIVO 
 

Um Plano de Contingência é um documento elaborado para orientar organizar ações e procedimentos em uma 

situação de emergência.  Em face da pandemia da COVID-19, desde março de 2020, o UNIPÊ vem fazendo uso 

deste documento e acompanhando, o cenário mundial, nacional e estadual atualizando-o, sempre que necessário. 

Os objetivos deste Plano são: (I) Orientar a comunidade acadêmica do UNIPÊ para a manutenção de um 

ambiente institucional seguro e saudável no contexto da COVID-19; (II) Esclarecer quanto aos meios e ações 

para continuidade do processo de ensino, aprendizagem, pesquisa e extensão, eventos, dentre outros aspectos 

acadêmicos e administrativos, no UNIPÊ e (III) Contribuir com medidas de prevenção, contenção e mitigação, 

conforme regras sanitárias vigentes, da pandemia. 

III. COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA COVID-19 (CIAC) 

E GRUPO DE TRABALHO DE BIOSSEGURANÇA 
 

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 institui por meio da Portaria GABINETE DA REITORIA Nº 004/2020, 

DE 13 DE MARÇO DE 2020, a Comissão Interna de Acompanhamento da COVID 19 – CIAC. Durante todo este 

percurso, a Comissão esteve atenta às inúmeras discussões nacionais e internacionais referente à COVID-19 e 

as medidas de biossegurança, bem como ao comportamento e organização de instituições de ensino, para, 

tendo como premissa básica, a preservação da vida, constituir um Plano de Retomada Gradual e Responsável 

das atividades presenciais, quando permitido pelos órgãos regulatórios locais.  

A partir de julho de 2020, a comissão, por meio do grupo de trabalho de biossegurança e da equipe de gerência 

administrativa do campus, como forma de preparar a comunidade acadêmica para o retorno às atividades 

presenciais, com fundamento no Plano de Retomada Institucional, passou a realizar visitas in loco aos espaços 

readequando os layouts para cumprimento das normas da ANVISA, realizando as devidas sinalizações nos 

espaços institucionais, promovendo a higienização e sanitização dos ambientes, bem como os protocolos de 

limpeza e monitoramento recomendados. 
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A comissão tem ofertado também Treinamento Remoto de Boas Práticas em tempos de COVID- 19, com 

orientações sobre uso de máscaras dentre outras questões de biossegurança para os atores da comunidade 

acadêmica que estejam autorizados, pelos órgãos locais, a retomar as suas atividades, além do Treinamento 

de Paramentação e Desparamentação aos alunos da área da saúde, relativo à prática a ser realizada e 

Treinamentos de Simulação em pequenos grupos, aos colaboradores quando do retorno, in loco.  

Há também a organização e divulgação de materiais para preparar a Instituição e toda a comunidade acadêmica 

para o retorno às atividades presenciais, a exemplo do Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de 

COVID-19, vídeo explicativo sobre a retomada e o Boletim Epidemiológico, divulgado semanalmente e, 

construído pelos alunos e docentes do curso de enfermagem que participam do monitoramento de todos que 

adentram no campus, diariamente, visando garantir a preservação da saúde de todos. 

Além destas ações, a Comissão 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 das mesmas e, seus respectivos termos de ciência 

e compromisso. 

Contato: ciac@unipe.edu.br 

IV. AÇÕES PARA RETOMADA GRADATIVA E RESPONSÁVEL 

DO UNIPÊ 
 

O Plano de Retomada Responsável e Gradual do UNIPÊ compreende etapas 

de reabertura do campus e retomada de atividades presenciais, alinhado com 

o retorno das atividades no Município de João Pessoa, no que diz respeito à 

quantidade de casos e impacto nos serviços de saúde local. E, tem como 

princípios básicos: (I) a preservação da vida; (II) decisões baseadas em dados e 

evidências; (III) retomada em fases, contemplando, assim, um retorno 

cauteloso e coordenado e, (IV) mobilização da comunidade acadêmica, 

previamente ao retorno.  

O Plano está estruturado e orientado em quatro fases: Fase 1- Preparatória; Fase 2- Retomada dos Setores 

Autorizados pelos órgãos reguladores; Fase 3 – Retorno priorizando atividades práticas e de estágios dos cursos; 

Fase 4 - Retomada Progressiva das atividades no Campus. E, em seis eixos, a saber: Distanciamento social, 

Higiene e segurança pessoal, Sanitização de ambientes, Comunicação, Monitoramento e Acolhimento e 

Afetividade possibilitando a adoção de todas as medidas necessárias para o retorno às atividades presenciais. 

No que concerne às fases, explicitaremos as duas fases já realizadas e em andamento: 

 

Fase 1: Fase Preparatória para o Retorno das Atividades 

 

mailto:ciac@unipe.edu.br
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Ocupando uma área de trinta hectares, privilegiando o verde e a construção de prédios e espaços 

ecologicamente corretos, o Centro Universitário de João Pessoa possibilita que o retorno das atividades 

presenciais possa ser realizado mantendo o devido distanciamento e com boa circulação de ar natural. Contudo, 

antes de iniciar de fato as atividades presencias, fez-se necessário preparar a instituição para este momento. 

Desta forma, a Fase 1(um) foi composta da atualização dos dados referentes ao estado de saúde dos 

colaboradores, dotação de infraestrutura necessária para o retorno (higienização, sanitização, sinalização de 

ambientes, readequação de espaços e layouts) e treinamento das habilidades necessárias para ações presencias 

em tempos de COVID-19.  

 

Esta primeira fase, ocorrida ao longo do mês de julho, compreendeu a realização das seguintes ações: 

 
➢ Atualização do perfil de saúde dos colaboradores por meio de questionário de saúde remoto; 
➢ Identificação e organização da escala de colaboradores para retorno às atividades presenciais;  
➢ Dimensionamento e aquisição do quantitativo de EPIs necessários para a retomada; 
➢ Realização de treinamento remoto com colaboradores e discentes para aplicação dos questionários de 

saúde aos entrantes no campus; 
➢ Realização de treinamento com equipe de seguranças e equipe de limpeza do campus, diante das regras 

de monitoramento, higiene e sanitização, conforme orientações da ANVISA e OMS;  
➢ Realização de treinamento com os colaboradores quanto às Boas Práticas para Conivência no Campus 

(higiene e segurança pessoal e também de condutas comportamentais para a prevenção da COVID-19), 
que serão reforçadas presencialmente sempre que necessário;  

➢ Identificação dos discentes que irão retornar aos atendimentos presenciais; 
➢ Realização de entrevista com questionário de saúde, por meio remoto, junto aos discentes que irão 

retornar aos atendimentos presenciais; 
➢ Sinalização dos locais para comunicação e orientação, de acordo com os protocolos de distanciamento 

social; 
➢ Realização dos procedimentos de limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente 

aprovados pela ANVISA e OMS, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos; 
➢ Promoção de Treinamento de Paramentação e Desparamentação, quando necessário, e treinamentos 

de simulação, em pequenos grupos, in loco, sempre que preciso;  
➢ Distribuição dos EPIs, de forma individualizada; 
➢ Demarcação do fluxo de carros que poderá ser utilizado no campus; 
➢ Manutenção da estrutura de refeições fechada; 

 
 

Fase 2: Retomada das Atividades Presenciais dos Setores Autorizados pelos órgãos 

reguladores: Secretaria, Tesouraria e Serviços de Saúde Interno  

 

Diante da autorização da Prefeitura para retomada dos setores institucionais, iniciaram-se nesta semana, as 

reaberturas de alguns setores administrativos e de clínicas-escolas, o que permite ao UNIPÊ ofertar 

atendimentos seguro aos alunos e também à sociedade de João Pessoa, por meio das clínicas e com isso, 

contribuir para o resgate do bem-estar dos usuários destes serviços.  

 

Ações desta fase: 

 

➢ Para melhor organização do fluxo de acesso ao campus, os estudantes e usuários das clínicas terão 
acesso pelo P1 (Portão principal BR 230) e colaboradores e fornecedores pelo P2 (Portão Lateral do 
Bairro de Água Fria);  

➢ O acesso ocorrerá por meio de agendamento ou autorização prévia, portanto será necessária 
identificação na entrada e acompanhamento por ata de registro; 
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➢  Em seguida, cada pessoa terá contato com tenda de saúde para higienização das mãos com álcool a 
70%, monitoramento da temperatura e aplicabilidade de questionário para constituição do Boletim 
Epidemiológico. Nesse primeiro momento, controladores de acesso estarão reforçando a vigilância 
quanto ao uso de máscara e dúvidas sobre atividades no campus; 

➢ As atividades acontecerão com a capacidade reduzida, priorizando a ventilação natural dos ambientes.  
➢ Haverá sinalização visual no campus, demarcando espaços que estarão com acesso ou uso proibidos, 

orientando fluxos que evitem o contato face a face entre pessoas e informações educativas; 
➢ Manutenção da limpeza e desinfecção dos setores e banheiros com protocolos e prazos específicos. 

 
Ressaltamos que as ações de cada um dos 6 (seis) eixos norteadores do plano estarão acontecendo de forma 

constante, durante o período orientado pelas autoridades sanitárias.  

 

EIXO 01 - DISTANCIAMENTO SOCIAL - diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para 

diminuir a velocidade de transmissão do vírus. 

 

➢ Priorizar o início do atendimento administrativo/acadêmico ou de atividade prática de forma remota, 
realizando uma triagem adequada das demandas da comunidade acadêmica; 

➢ Realizar os atendimentos com prévio agendamento; 
➢ Realizar controle de acesso de pessoas no Campus, que se dará apenas pelo Portão 01 (alunos e 

usuários) e Portão 02 (Colaboradores e Terceirizados), controlando o número de entrantes para não 
ultrapassar no Plano de Capacidade Diário; 

➢ Realizar distanciamento de 2(dois) metros entre as pessoas, dentro da instituição; 
➢ Priorizar atendimento de pessoas de grupo de risco de forma remota ou por meio de agendamento 

específico; 
➢ Demarcar espaços livres para utilização e interditados para utilização (Sinalização Visual), respeitando 

o distanciamento de segurança; 
➢ Adotar escalas e revezamento entre os colaboradores para realizar o mínimo de presencialidade; 
➢ Evitar permanência de funcionários em setores diferentes do que trabalha; 
➢ Limitar a ocupação de elevadores, plataformas, escadas e ambientes restritos, a exemplo de banheiros; 
➢ Orientar o fluxo de pessoas no Campus, adotando fluxo unidirecional; 
➢ Não permitir acesso das pessoas a outros espaços do campus que não os setores previamente 

agendados; 
➢ Espaços de alimentação do campus permanecerão fechado; 

 

EIXO 02 – HIGIENE E SEGURANÇA PESSOAL – compreendem as normas e procedimentos adequados para 

proteger a integridade física e mental, de modo a preservar as pessoas dos riscos de saúde nos espaços onde 

se encontram. 

 

A fim de garantir a Higiene e segurança pessoal, as seguintes ações têm sido realizadas: 

 

➢ Ações educativas, com as temáticas da higienização das mãos e etiqueta respiratória;  
➢ Desenvolvimento de material educativo sobre o uso do EPIs, abordando os cuidados como máscaras 

de tecido, período de uso de acordo com o tipo de máscara, como usar e como tirar suas máscaras, 
cuidados gerais, entre outros temas pertinentes.  

➢ Suprimento dos insumos necessários à higienização frequente das mãos, como disponibilização de 
álcool em gel nas áreas comuns e de maior circulação, garantindo uma reposição periódica a fim de não 
haver descontinuidade; 

➢ Obrigatoriedade do uso de máscaras, por todas as pessoas, nas dependências do Campus; 
➢ Interdição das “torneiras de boca” dos bebedouros, permitindo o uso apenas dos enchedores e copos 

e garrafas; 
➢ Realização de campanha sobre o não compartilhamento de objetos de uso pessoal, como aparelhos 

telefones celulares, máscaras, copos e talheres, entre outros; 
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➢ Utilização dos EPIs adequados, conforme a realização de cada atividade; 
 

ATENÇÃO: A lavagem das mãos com água e sabão será a primeira escolha quando houver sujidades perceptíveis 

ou sempre que possível.  

 

EIXO 03 – SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - é um processo de higienização e eliminação de agentes causadores 

de infecções, alergias, dentre outros. É importante considerar que o novo coronavírus possui tempo diferente 

de viabilidade, de acordo com as superfícies do material.  

 

A fim de garantir a sanitização de ambientes conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e órgãos de 

Vigilância Sanitária, as seguintes ações têm sido realizadas: 

 

➢ Priorizar a ventilação natural nos ambientes, sempre que possível, ou adotar medidas para aumentar, 
ao máximo, o número de trocas de ar dos recintos; 

➢ Aumentar a frequência da limpeza e desinfecção com produtos desinfetantes, devidamente aprovados 
pela ANVISA, de áreas comuns e de grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento, 
com controle do registro da efetivação nos horários pré-definidos; 

➢ Higienização prévia dos equipamentos individuais de trabalho também pelos colaboradores; 
➢ Os procedimentos de limpeza e desinfecção serão realizados com produtos desinfetantes, devidamente 

aprovados pela ANVISA, em todos os ambientes, superfícies e equipamentos, minimamente no início e 
término das atividades; 

➢ Corrimões, maçanetas, interruptores de luz ou quaisquer objetos ou superfícies compartilhadas serão 
limpos com álcool 70%, assim como as mãos, após tocarem esses locais; 

➢ Priorizar o envio e recebimento de documentos por meios digitais, evitando-se a troca de papéis; 
➢ Readequar o trabalho desenvolvido nos setores do UNIPÊ, de acordo com as atividades realizadas, a 

fim de garantir uma melhor sanitização dos ambientes. 
 

 

EIXO 04 – MONITORAMENTO - consiste no rastreio e controle da situação, para que se possa acompanhar e 

tomar as devidas providências, diante da mesma. 

 

Medidas utilizadas: 

 

➢ Realizar levantamento do perfil dos trabalhadores da instituição, considerando os grupos de riscos 
(faixa etária e comorbidades), acometidos pelo novo Coronavírus, quantidade de comunicantes e 
deslocamento para a IES; 

➢ Aplicar em todos os que irão retornar ao Campus (Colaboradores, discentes e usuários), um 
questionário de saúde com foco nos sintomas de Síndrome Gripal; 

➢ Promover a Divulgação de Boletim Epidemiológico Semanal à Reitoria, CIAC e Equipe de Segurança do 
Trabalho; 

➢ Realizar aferição da temperatura corporal, com termômetro que possibilite a aferição à distância, de 
todos autorizados a entrar na instituição. Caso constatada temperatura corporal superior a 37,5°, o 
ingressante na Instituição será orientado a retornar para casa, devendo ser registrada essa ocorrência 
em livro específico. 

➢ Realizar, quando necessário, aferição dos níveis de Saturação de Oxigênio, por meio de oxímetro de 
pulso, dos usuários atendidos nas clínicas escola; 

➢ Realizar acompanhamento de casos suspeitos e casos confirmados do novo Coronavírus, por meio de 
plataforma remota, fazendo o rastreamento da rede de comunicantes internas na instituição, quando 
for necessário; 

➢ Encaminhar para o serviço de referência, de acordo com o perfil de sintomatologia, os casos 
confirmados de colaboradores e discente, sugerindo um isolamento social inicial de 15 dias; 
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➢ Realizar Monitoramento do retorno de alunos provenientes de programa de mobilidade acadêmica. 
 

As Clínicas Escolas, de acordo com a oferta de serviço e respectiva especificidade, poderão acrescentar 

procedimentos operacionais padrão (POP) de monitoramento, para resguardar a saúde dos colaboradores, 

discentes e usuários.   

 

EIXO 05 – COMUNICAÇÃO - trata-se do conjunto de informações, transmitidas pelos mais variados meios, a 

fim de esclarecer medidas que devem ser tomadas, para prevenção e dissipação do contágio da COVID-19. 

 

Para uma comunicação efetiva, a Instituição utilizará os canais de comunicação oficial, tais como: Portal 

Institucional, Perfis Oficiais em Rede Sociais, Portal do Aluno e do Professor, e-mail institucional e a Plataforma 

de Ensino Remoto Blackboard Collaborate, juntamente com as seguintes medidas: 

 

➢ Comunicação visual dentro com Campus, sinalizando as áreas e espaços físicos; 
➢ Divulgação de vídeos da campanha de comunicação visual e educativa; 
➢ Realização de treinamentos com docentes, discentes e colaboradores, em relação aos protocolos 

estabelecidos, dando preferência para os treinamentos remotos e realizando treinamentos práticos de 
simulação, quando imprescindíveis; 

➢ Divulgar Campanhas com objetivo de reduzir o compartilhamento de objetos; 
➢ Identificar indicadores que serão apresentados à Comunidade Acadêmica, evidenciando as ações 

realizadas; 
➢ Elaborar manuais de boas práticas e guia de convivência Institucional, para os mais diversos setores da 

instituição; 
➢ Divulgar os contatos dos serviços oficiais, públicos e privados, destinados ao cuidado para casos 

confirmados ou suspeitos de Coronavírus, bem como esclarecer o fluxo de atendimento destas 
unidades; 

➢ Confeccionar um boletim de informações do Centro Universitário de João Pessoa e divulgar como a 
comunidade acadêmica. 
 

 

EIXO 06 – ACOLHIMENTO E AFETIVIDADE – consiste no cuidado com a saúde social e emocional de todos os 

atores do ambiente educacional e o estímulo ao exercício das competências atitudinais individual e coletivas. 

 

Ações que serão realizadas: 

 
➢ Manter a atuação do Plantão de Escuta Psicológica aos alunos e colaboradores durante a pandemia, 

com atendimento remoto;  
➢ Realizar  treinamentos e rodas de conversas (por meio remoto) de preparação emocional para o retorno 

das atividades;  
➢ Realizar acolhimento aos colaboradores no retorno de suas atividades presenciais;  
➢ Ofertar ações de Terapia Comunitária ou Práticas Integrativas e Complementares (por meio remoto) a 

comunidade acadêmica;  
➢ Realizar eventos e oficinas relacionados ao cuidado dos colaboradores com a mente e o corpo;  
➢ Ampliar as ações do Núcleo de Acessibilidade Institucional, com ações de acessibilidade atitudinal, a 

exemplo de: voluntariado e empatia; 
➢ Incentivar o uso das redes sociais de cada curso/setor com atividades de promoção do bem estar 

biopsicossocial; 
 
Assista ao vídeo de Divulgação, no canal oficial do UNIPÊ no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=vx4WiUryZBw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vx4WiUryZBw
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V. ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS 
. 

FORMATO DAS AULAS 

 

O semestre letivo 2020.2 teve início no dia 12 de agosto de 2020 e, de modo a resguardar a saúde de todos 

permanece sendo realizado por meio do ENSINO REMOTO SÍNCRONO EMERGENCIAL. 

 

Assim, as aulas continuam, em caráter de emergência, por meios remotos, sendo ofertadas de forma síncronas, 

com possibilidade de atividades assíncronas, acessos a laboratórios virtuais de aprendizagem em diferentes 

áreas de formação, ampla rede de pesquisa virtual, por meio das bibliotecas digitais, bases de dados de TCC e 

periódicos, além da plataforma específica unipebooks; realização de atividades de pesquisa, monitoria, 

extensão, internacionalização, eventos e demais atividades complementares, por meio das plataformas digitais.  

 

E, apenas atividades práticas para alunos concluintes da área de saúde, conforme autorizações dos órgãos 

regulatórios estão autorizados a ocorrer de forma presencial nas clínicas-escolas ou complexo esportivo da 

Instituição (mesmo assim, de forma escalonada em relação a alunos, funcionários e docentes e com capacidade 

reduzida de usuários) ou em instituições parceiras e conveniadas. 

 

VI. 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), por meio da nossa plataforma 

digital, Blackboard Collaborate. Uma das melhores ferramentas de ensino digital do mundo. E que também, 

permite que as aulas permaneçam gravadas e disponíveis, caso necessitem acessá-las posteriormente, de forma 

assíncrona. 

 

Portanto, cada docente encaminhará 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 544, de 16 de junho 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. 
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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. 

 

Atividades 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 atividades 

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”.  

 

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, 

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. E, 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. 

Acesso à Plataforma, Ambientes de Suporte e Plantão de Dúvidas: 

ACESSO  

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

 



 

Plano de Contingência – UNIPÊ   14 

 
 

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  

O acesso via APP: 
- Baixe o Aplicativo Backboard para Android ou IOS 
- Após baixar o app, instalar e abrir, procure pelo nome da Instituição (Cruzeiro do Sul Virtual), selecione o 
mesmo >>> No Campo do Usário Blackboard: Digite o número 67 + seu RGM. 
- Em seguida, digite no campo da senha, a mesma senah da área do aluno e agora, só entrar. 
 

AMBIENTAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA ALUNOS E PROFESSORES 

Ao longo do mês de agosto foram disponibilizados treinamentos de ambientação à plataforma Blackboard para 

docentes e discentes e alunos ingressantes e veteranos na Instituição, bem como, treinamentos de qualificação 

e aprimoramento para alunos e docentes veteranos.  Em, caso de dúvidas: 

DÚVIDAS 

OS PROFESSORES poderão contar com: 

a) uma sala de Suporte aos professores na Plataforma Blackboard, por meio da equipe de 
colaboradores que compõem a Cruzeiro do Sul Virtual, denominada: Sala Comunidade de 
Prática;  

 

Para esta comunicação:  

➢ Acesse a Plataforma Blackboard pelo SIAA  
➢ Localize no menu CURSOS, a sala Suporte aos Professores e a Sala Comunidade de Prática; 
➢ Acesse o link (plantão de dúvidas) e você terá acesso a webconferência para dirimir alguma dúvida;  

 
b) um ambiente com tutoriais que pode ser acessado por meio do link: biolinky.co/suportedocente 
 

OS ALUNOS poderão contar com: 

a) uma sala de Suporte denominada: Coordenação de Disciplinas Online na Plataforma Blackobard; 

b) equipe de suporte nas salas das coordenações de cada curso, na Plataforma Blackboard, além dos 

professores da disciplina e seus representantes de turma. 

c) um ambiente com tutoriais, FAQ e várias orientações que que pode ser acessado por meio do link:  

https://biolinky.co/p/alunounipe 

Esteja atento aos comunicados que ficarão dispostos na página de abertura da Plataforma Blackboard! 

Boas Práticas para Aulas Remotas 

https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/
https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/
https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/
https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/
https://biolinky.co/p/alunounipe
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Assim, para subsidiar você com algumas boas práticas para favorecer os seus estudos, 

orientamos que:                          

 Antes de iniciar a aula 

➢ Mantenha seu browser (navegador) atualizado, para que funcione de maneira adequada e tenha melhor proveito de 
seus recursos; 

➢ Mantenha poucas abas/janelas abertas no navegador. Quanto mais delas abertas, mais memória do computador 
ou celular é consumida, e a conexão é compartilhada; 

➢ Se necessário, limpe o histórico do seu navegador; 
➢ Durante a transmissão das aulas, não acesse outros serviços de Streaming como Netfix, Amazon Prime, Globo Play e 

Spotify; 
➢  Evite o uso de outros programas que consumam o processamento do computador; 
➢ Se possível, utilize o computador com conexão via cabo. Caso a velocidade da sua intranet esteja baixa, evite o uso da 

webcam; 
➢ Certifique-se que o link fornecido é realmente o da reunião agendada; 
➢ Entre na sala de sala com antecedência de 15 minutos para que possa realizar possíveis testes de áudio e 

vídeo; 
➢ Dê preferência aos fones com microfone, pois eles permitem uma melhor qualidade na recepção quanto na emissão 

do áudio. 
➢ Procure um local claro, preferencialmente silencioso para acompanhar a sua aula. 

 
Durante a aula 

➢ Seja participativo! Use o bate-papo para questionar ao professor, fazer comentários, proponha debates e 
discussões. Além de enriquecer os estudos, essa ação fortalece o vínculo entre colegas e professores. 

➢ Tem dúvidas? Pergunte! Sempre que tiver uma dúvida em relação ao conteúdo das aulas e materiais, 
questione o professor através do bate-papo. Assim, você conseguirá absorver ao máximo tudo que for 
ensinado, ou envie uma mensagem ao professor pela sala de aula virtual. 

➢ Não consigo ouvir nada. Posso alterar o volume no Collaborate?  Ajuste o volume do microfone e do alto-
falante em Minhas configurações. Posicione o ponteiro do mouse sobre sua imagem de avatar para abrir 
>Minhas configurações>Clique em Configurações de áudio e de vídeo. 

 

Saiba mais sobre a configuração de áudio e vídeo 

➢ Não consigo encontrar um botão para ativar meu áudio. Como faço para ativá-lo? É possível que o 
moderador tenha desativado seu áudio na sessão dele. Os moderadores podem desativar o áudio, o vídeo, 
o bate-papo e as ferramentas de edição nas sessões deles. 

➢ Tenho tido alguns casos de áudio, o que fazer? Se você estiver enfrentando problemas com o áudio ou vídeo, 
verifique as configurações da sessão e do navegador. 

➢ Selecione o ícone de áudio/vídeo na barra de URL para verificar as configurações de áudio e de vídeo padrão. 
Na janela pop-up, você pode alterar os dispositivos ou passar pela configuração do dispositivo novamente 
para definir quais são os dispositivos padrão. Talvez seja necessário atualizar a página para que a alteração 
tenha efeito. 

➢ Caso esteja usando o macOS X 10.14 ou posterior, abra as Preferências do sistema do seu computador e 
selecione Segurança e privacidade. Selecione Privacidade. Certifique-se de que seu navegador seja um 
aplicativo selecionado para a Câmera e o Microfone. 

➢ Abra as Preferências do Chrome, selecione Avançado e Configurações do site. Selecione Câmera ou 
Microfone. Verifique se a sessão está na lista de Permissões. Selecione o ícone: Exibir informações do site à 
esquerda do URL para ver as informações e conferir se algo está bloqueado. 
 

Final da aula 
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➢ Conecte-se com seus colegas: Mantenha contato com seus colegas de turma, para trocar informações 
relevantes e tirar dúvidas uns com os outros; 

➢ Faça exercícios disponíveis no ambiente virtual da disciplina; 
➢ Leia os materiais complementares que o professor disponibiliza na sala virtual; 
➢ Revise os assuntos, veja se o professor deixou a última aula gravada.  

 
 

VII. FORMAÇÕES CONTINUADAS DURANTE O 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 disponibiliza um Portal, denominado EDTECH 

http://edtech.cruzeirodosulvirtual.com.br/.  O termo “EdTech” é uma junção das palavras “education” 

(educação) e “technology” (tecnologia), que traduzem a necessidade da reinvenção dos processos educacionais 

e da migração do ensino presencial para o ensino mediado pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TICs). Desde 2001, a Cruzeiro do Sul Educacional investe, especialmente, por meio da Pró-reitoria de Educação 

a Distância, em pesquisas científicas no campo da ciência e da tecnologia no que tange a softwares 

personalizados, ambientes de aprendizagem online, ferramentas de gamificação, laboratórios virtuais, 

aplicativos e outras tecnologias que revolucionam o ensino e a aprendizagem. Este portal procura criar soluções 

para engajar estudantes, professores e a comunidade acadêmica como um todo para democratizar o acesso à 

educação de qualidade no Brasil. 

Além do Portal, e 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/  

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/Ensino_remoto.aspx
http://edtech.cruzeirodosulvirtual.com.br/
https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/colaboracao/
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Além das ferramentas supracitadas e para favorecer a qualidade do processo de 

aprendizagem e a motivação e interação durante as aulas remotas, professores 

participaram, desde abril de 2020, de formações continuadas ofertadas pelo UNIPE, via 

Websapiens (16 webconferências realizadas pela plataforma 

www.twitch.tv/eventosunipe) e também, pela Cruzeiro do Sul virtual, por meio da série 

de 12 webinars, focados em aplicabilidade de metodologias ativas e ferramentas mobile. 

Todos disponíves nas comunidades docentes do UNIPÊ e da Cruzeiro do Sul Virtual. E, 

esta atividade permanecerá ao longo de 2020.2, de forma ininterrupta, de modo a 

subsidiar novos meios e modos de garantir oferta do ensino com qualidade e excelência. 

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 eficiente 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 e esclarecimentos no quadro de avisos das salas 

virtuais. Além disso, a instituição reuniu todas informações relevantes ao 

aluno, por meio do link: https://biolinky.co/p/alunounipe. 

 

http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://biolinky.co/p/alunounipe
https://biolinky.co/p/alunounipe
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Para além da formação acadêmica, o UNIPÊ desenvolve o Plantão de Escuta Psicológica, de modo a ofertar 

momentos de 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 

(ver item do plantão, neste PC). E, ações de auxílio à aprendizagem por meio remoto, orientando técnicas de 

estudo adequada e métodos de acessibilidade atitudinal e comportamental, por meio do NAI (ver item do NAI, 

neste PC). 

O Unipê ainda ofertará neste semestre 2020.2, Disciplinas Optativas Especiais, a exemplo de: (a) Robótica 

Pedágogica e Teoria Construcionalista; (b) O líder Coach; (c) Felicidade e Qualidade de Vida; (d) 

Empreendedorismo: da ideia ao Plano de Negócio e (e) Mindfulness no ambiente de trabalho.   

E, Cursos livres gratuitos nas mais diferentes áreas, ideais para o aluno desenvolver novas habilidades e se 

qualificar para os atuais e futuros desafios do mundo do trabalho, a exemplo da autonomia e proatividade. 

Acesse: https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/cursos-gratuitos/ 

Ressalte-se mais uma ação pensada para o aluno: “Papo de 

Terça” – trata-se de um canal de comunicação direta do 

discente com colaboradores da Pró-Reitoria Acadêmica, para 

troca de ideias sobre os processos acadêmicos dos cursos. 

Encontro virtual síncrono (ao vivo), através do Blackboard, pela 

sala da coordenação presencial das disciplinas online, que 

acontece todas as terças-feiras, das 9h às 10h. 

 

Com vistas a sempre encontrar alternativas e melhorias em prol 

da comunidade acadêmica – colaboradores, docentes e alunos – 

a Cruzeiro do Sul criou a Cruzeiro Telecom, que consiste em uma 

operadora virtual de telefonia celular, que tem por objetivo 

fomentar a conectividade, com acesso gratuito ao ambiente 

virtual de aprendizagem; assim, os alunos não precisam usar os 

dados contratados do plano no acesso a tais canais. 

Acesse:  https://telecom.cruzeirodosuleducacional.edu.br/ 

 

 

Ocorrerão também, treinamentos para melhorar o processo de aprendizagem durante o ensino remoto 

emergencial síncrono e também, conforme liberação de atividades pelos órgãos governamentais competentes, 

de forma a assegurar a saúde da comunidade interna e externa. 

PARA OS COLABORADORES 

Entendendo a formação continuada como ação fundamental no exercício profissional dos seus 

colaboradores. Assim, alguns treinamentos têm sido realizados, inclusive com vistas à retomada das atividades 

presenciais, de maneira gradual e responsável, junto à Comissão Institucional de Acompanhamento da COVID-

19 (CIAC), com as orientações fundamentais que regem os protocolos de prevenção e segurança à saúde. 

https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/cursos-gratuitos/
https://telecom.cruzeirodosuleducacional.edu.br/
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VIII. 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. 

O Decreto n° 9.537/2020, publicado em edição especial do semanário da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 

de 24 de julho de 2020, em seu artigo Art. 11, autorizou a realização de aulas práticas e de estágio 

exclusivamente para os alunos concluintes de cursos na área de saúde nas instituições de ensino superior 

públicas e privadas, do ano de 2020.  

Nesse sentido, tais atividades vêm sendo desempenhadas nas clínicas-escola do UNIPÊ e Complexo Esportivo, 

seguindo os devidos protocolos recomendados pelos órgãos competentes e, no que concerne as atividades 

residuais de 2020.1, cada curso por meio de seu Plano de Trabalho possui uma data de finalização, contudo, 

informamos que todos deverão finalizar as atividades residuais de 2020.1 até o mês de setembro, para conclusão 

do curso. Para tanto, o Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ está ofertando Treinamento Remoto de Boas 

Práticas em tempos de COVID- 19, com orientações sobre questões de biossegurança, além do Treinamento de 

Paramentação e Desparamentação relativo à prática a ser realizada, visando o retorno gradativo e seguro das 

atividades. Acrescenta-se também a disposição um Guia Prático de Convivência no Campus em tempos de Covid-

19 (anexo a este PC), onde constam orientações gerais voltadas aos alunos, professores e demais colaboradores, 

que necessitarão frequentar o campus para o desenvolvimento de atividades essenciais, segundo o plano de 

retomada pactuado com as entidades governamentais. 

 Para o retorno destas atividades faz-se necessário ainda, a leitura e assinatura, por parte do aluno, do Termo 

de Ciência e Consentimento disponibilizado pela sua coordenação de curso, e, quanto ao professor e colaborador, 

do Manual de Retomada e, respectivo Termo de Ciência, conforme envio pelos respectivos gestores, com 

esclarecimentos acerca do retorno das práticas acadêmicas. 

Considerando os convênios exclusivos com as Unidades Hospitalares, Hospital Padre Zé e Hospital e 

Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, já estão em andamento práticas e estágios dos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Educação Física, gradativamente, respeitando-se as 

normas de biossegurança e visando a integralização de carga horária dos alunos concluintes. 

É importante salientar que o UNIPÊ mantém constante contato e articulação com órgãos governamentais, 

visando contribuir com o auxílio na abertura dos serviços para prestar assistência à população e aguardando os 

encaminhamentos para poder, de forma responsável e gradual, retomar atividade práticas de demais grupos 

de alunos que, por normativa vigente da Prefeitura de João Pessoa, ainda não estão autorizadas. 

IX. INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA 
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CARACTERÍTISTICA DO INTERNATO 
Estágio Curricular Supervisionado (ECS) ou internato é a etapa compreendida nos 2 (dois) últimos anos de 

formação, em que se desenvolvem as atividades de aprendizagem, envolvendo os aspectos sociais, profissionais 

e culturais do curso de Medicina, proporcionando ao estudante, vivência em situações reais de vida e trabalho.  

 

Pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação em Medicina, o internato corresponde 

a 35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do curso. No Curso de Medicina do UNIPÊ, o ECS contempla 

2700 (duas mil e setecentas) horas distribuídas em 8 (oito) estágios: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Coletiva, Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental e Urgência e Emergência. 

 

CONTEXTO E AÇÕES QUANDO DA PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES 
No dia 16 de março, foi definida a suspensão das atividades práticas e de estágios em todos os serviços de saúde, 

no intuito de garantir a proteção das pessoas contra a COVID-19. Naquele momento, a Coordenação do Curso 

emitiu questionamento às Secretarias de Saúde do Estado e do Município de João Pessoa, quanto à possibilidade 

de manutenção das atividades do internato. Os dois órgãos governamentais expediram ofícios, informando a 

paralisação total das atividades, por tempo indeterminado. Além das Secretarias de Saúde, serviços 

conveniados, seguindo determinação do Governo do Estado, também informaram suspensão das atividades. 

  

Em reunião da Comissão do Internato, com participação dos supervisores dos estágios e representação discente, 

entendeu-se a importância do estado de emergência em saúde pública e do distanciamento social, com o 

objetivo primordial de proteger a saúde e a vida dos estudantes, professores e preceptores.  

 

Considerando a necessidade de acompanhamento permanente do cenário local quanto à suspensão das 

atividades práticas, estabeleceu-se, logo no início da paralisação, um processo de comunicação interna e 

externa, no sentido de preparar adequadamente, em momento de maior segurança, a retomada dos estágios. 

Internamente, a Coordenação do Curso de Medicina/UNIPÊ manteve reuniões periódicas, com representantes 

de turma e com Diretório Acadêmico, no intuito de atualizar todas e todos quanto ao contexto da situação, nos 

âmbitos do Município e do Estado. A comunicação externa se realizou através da constituição de grupo 

interinstitucional com a Gerência de Educação em Saúde do Município de João Pessoa e através de contatos 

constantes da supervisão de Campos de Prática com a Secretaria Estadual de Saúde e direções dos serviços de 

saúde onde se realiza o internato.  

 

AÇÕES PARA ATIVIDADES DO INTERNATO 
Entendendo a importância da manutenção de ofertas educacionais para o aprendizado dos estudantes, a 

Supervisão Geral do Internato, junto à Comissão do Internato programou a realização de atividades teóricas em 

todos os estágios através da realização de aulas remotas síncronas, com interação professor – aluno em tempo 

real, em horários e docentes próprios das disciplinas. 

 

Nesse sentido, no período de 30 de abril a 12 de junho, foi possível realizar atividadades teóricas dos estágios 

referentes ao semestre 2020.1, seguindo a definição das DCNs, no sentido de ofertar um máximo de 20% de 

carga horária teórica durante o Estágio Curricular Supervisionado. Esse processo também seguiu conforme o 

que foi normatizado também pela Portaria MEC Nº 544, de 16 de junho de 2020.  

 

As aulas supramencionadas contribuíram, ainda, para organizar os cronogramas dos estágios práticos, a fim de 

que fossem efetivados logo que possível, conforme autorização dos órgãos governamentais competentes, 

permitindo melhor utilização do tempo e redução do atraso na previsão de término do curso, especialmente 

para a turma concluinte. 
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Nesse ínterim, mais precisamente no dia 30 de maio, foi realizada a Colação de Grau da turma 2020.1 do curso 

de Medicina, momento inédito para a instituição, por se tratar da primeira solenidade de colação de grau, 

realizada por videoconferência, e por dizer respeito à turma pioneira do Curso de Medicina do UNIPÊ, momento 

ainda mais especial em que os primeiros egressos do curso iniciaram na carreira profissional, em meio ao 

contexto de pandemia da COVID-19. 

 

Ainda no mês de maio, a Coordenação do Curso de Medicina encaminhou para a Secretaria de Saúde do 

Município de João Pessoa o Projeto de Apoio à Rede de Saúde, objetivando oferecer assistência médica à 

população sem sintomas gripais, que não estavam recebendo atendimentos em razão da suspensão dos 

agendamentos nos serviços de saúde. Essa medida teve o objetivo de retomar atividades, para estudantes do 

internato da turma que estava décimo primeiro período, e contribuiu para a consolidação do retorno, 

mobilizando o grupo interinstitucional, entre os cursos de medicina, a estruturarem o início da retomada. 

 

Nesse sentido, nos dias 18 e 19 de junho foi realizado o Treinamento de Paramentação e Desparamentação, 

para os alunos do décimo primeiro período, a fim de prepará-los, para retornarem às atividades práticas do 

internato com toda a segurança e cuidados necessários. Assim, em 25 de junho, as atividades práticas da turma 

do décimo primeiro período retornaram, nos oito estágios do Estágio Curricular Supervisionado. Para fins de 

organização, a definição da Comissão do Internato foi de que a turma iniciasse um novo estágio e não 

continuasse o que foi paralisado. Tal reposição do estágio que foi interrompido seria programada 

posteriormente. 

 

Seguindo com a prerrogativa de sempre ofertar continuidade às atividades educacionais aos discentes, a 

Coordenação do Curso e a Supervisão Geral do Internato, com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica - PROAC, 

disponibilizaram, para todos os alunos do internato (P9, P10 e P11), o acesso a uma plataforma de estudos, 

direcionados à Residência Médica, durante todo o mês de julho, sem qualquer tipo de custo adicional para os 

estudantes. 

 

PLANEJAMENTO PARA RETORNO DE NOVAS TURMAS 

O planejamento das atividades do internato, no contexto da pandemia, ocorre seguindo as deliberações dos 

órgãos governamentais e determinações dos serviços de saúde conveniados, que estabeleceram protocolos de 

segurança para profissionais, estudantes, preceptores e pacientes.  

 

A definição local de retomada no Estado da Paraíba e do Município de João Pessoa, assim como vem ocorrendo 

em quase todo o país, é de retorno gradativo dos discentes, aos campos de prática. Desde o final de junho, e 

também ainda no mês de agosto foi possível retomar as atividades para a turma do atual décimo segundo 

período e décimo primeiro período, respectivamente, conforme o que dispôs o novo decreto municipal e 

plano de flexibilização do Centro de Formação Estadual (CEFOR). Para tanto, nos dias 20 e 21 de agosto, a turma 

do atual P11 realizou o Treinamento de Paramentação e Desparamentação, fundamental para o retorno às 

atividades. 

 

No dia 24 de agosto, a turma do décimo primeiro período (p11) reiniciou as atividades do internato, cuja 

reposição do semestre 2020.1 está prevista para acontecer até 23 de outubro de 2020. Já em 31 de agosto de 

2020, a turma do décimo segundo período iniciará o semestre 2020.2, último para a sua formação. Nesse 

sentido, na medida em que há previsão de retorno, por autorização governamental e protocolos de segurança 

dos serviços de saúde, estrutura-se o planejamento, com vistas ao início de estágio da próxima turma.  
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Em relação às turmas atualmente matriculadas no décimo e novo períodos, segue-se o mesmo procedimento, 

ou seja, assim que a fase de flexibilização municipal e estadual permitirem aumento do número de vagas nos 

serviços, realizar-se-á o treinamento e ingresso da turma do P10. 

 

Os prazos para a retomada de todas as turmas dependem do contexto da pandemia, da manutenção do controle 

da COVID-19 no Estado, da ampliação gradual das vagas nos serviços de saúde, sempre atentos e pautados nos 

protocolos de segurança para alunos, professores, profissionais e pacientes. 

 

AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO TEMPO DE CURSO 

O período de paralisação das atividades foi determinado pela evolução da pandemia e por definições de órgãos 

governamentais e da saúde, no entanto, a Coordenação do Curso e a Supervisão Geral do Internato têm 

trabalhado para minimizar o tempo comprometido para o término do curso.  

 

Considerando que houve interrupção de pelo menos três meses de atividade, face ao contexto de pandemia e 

consequente observância dos decretos governamentais e protocolos de segurança adotados, observa-se ter sido 

possível organizar a reposição das atividades que restaram paralisadas pelas razões já referidas, com a 

antecipação das aulas teóricas e reorganização dos cronogramas, além da atividade de atendimento via 

Telemonitoramento da COVID-19, em parceria do Governo do Estado para as turmas do décimo segundo e 

décimo primeiro períodos, em um tempo que não repercutirá prejuízos para os egressos, quanto ao acesso aos 

programas de residência médica, por exemplo; medidas que poderão ser mantidas para outras turmas. 

 

Assim, a Coordenação do Curso e Supervisão Geral do Internato vêm trabalhando, sem medir esforços e de 

forma responsável, no intuito de ajustar os estágios, garantindo, não só o cumprimento da carga horária, mas a 

qualidade do ensino e da aprendizagem, ainda, muito atentos a gerar o menor impacto possível na progressão 

curricular do discente, quanto ao tempo de finalização do curso. 

 

X. 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, frequência realizada pelo docente, questionário, enquetes e entrega das atividades, nos prazos indicados pelos 

professores. Portanto, fique atento ao cronograma de aulas e atividades de suas disciplinas.  

 

 

XI. AVALIAÇÕES DE APRENDIZAGEM 
  

As avaliações de aprendizagem (A1 e A2) 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.  
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As avaliações seguirão o período disposto no calendário acadêmico. 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. 

 AVALIAÇÕES FINAIS 

A nota final do discente é estabelecida pelo somatório das duas avaliações da aprendizagem, A1 e A2, obtidas durante o 

respectivo período letivo, em cada disciplina. As notas referentes a cada avaliação serão expressas na escala numérica de 

0,0 (zero) a 5,0 (cinco). 

Será considerado aprovado o discente que obtiver nota final igual ou maior que seis (6,0) e frequência igual ou superior a 

75% nas atividades acadêmicas efetivas. O discente que não obtiver nota final igual ou superior a seis (6,0), submeter-se-á, 

a avaliação final (AF). A nota obtida na avaliação final substituirá a menor nota de A1 ou A2. Caso a AF seja menor do que a 

nota a ser substituída (A1 ou A2), mantém-se a maior nota. 

As avaliações finais serão realizadas conforme Calendário Acadêmico. 

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. 

XII. CALENDÁRIO E FUNCIONAMENTO DAS DISCIPLINAS 

ONLINE (DOLS) 
  

 

As disciplinas online (DOLs) possuem ciclos próprios de disponibilização de disciplinas, conforme orientações da 

equipe Cruzeiro do Sul Virtual. Abaixo, segue a disposição da abertura das disciplinas do Ciclo 1 e das disciplinas 

do Ciclo 2, bem como a realização das duas avaliações (A1- Avaliação Regimental e A2 e da avaliação final.  

 

As atividades de Sistematização (AS) serão realizadas ao longo da disciplina, após o estudo das unidades de 

conhecimento. A pontuação será de 0.0-1.5 e os alunos terão 2 (duas) tentativas para realização. Ao final de 

estudo de cada disciplinas, haverá uma atividade de sistematização geral (ASG) que ficará disponível durante 

dois dias. A pontuação será de 0.0-3.5 e haverá o tempo de 1h30 para realização de 2 (duas) tentativas. 

 

A Avaliação Regimental (A1) é a atividade que compõe a segunda nota das Disciplinas Online (DOLs) dos cursos 

presenciais do Unipê. Essa avaliação acontece normalmente de forma presencial, mas neste semestre será 
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realizada online, devida a pandemia do Covid-19. As provas terão duração de 40 minutos (com exceção de uma 

hora para disciplinas de cálculo). 

 

Em caso de perda de conexão durante a prova, o aluno poderá utilizar uma segunda tentativa para reiniciar a 

prova. Se a perda de conexão persistir, será preciso entrar em contato com o suporte virtual, que estará 

disponível durante a prova em uma sessão de atendimento de webconferência. 

  

A Avaliação Regimental terá 10 questões (0,5 por questão) que formam até 5 pontos, a serem somados às 

atividades realizadas no Ciclo 1 ou Ciclo 2, para formar a nota total da disciplina. Caso não atinjam a nota média 

para aprovação, os alunos terão a oportunidade de realizar a Avaliação Final (AF). 

 

 

Entenda o que você precisa saber antes, durante e depois da realização da prova: 

 

Qual o dia, horários, duração e local das provas? 

• Os dias estão dispostos no Calendário acima. 

• Início das 7h da manhã até às 22h da noite. 

• 40 minutos (exceção de uma hora para disciplinas com cálculo). 

• Blackboard (Login via Área do Aluno) ou acesso Direto ao Bb https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/ 

https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/
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Como chegar até a prova? 

• Acessar a página principal do Blackboard. 

• Clicar na aba Cursos do menu principal do Blackboard. 

• Escolher a Disciplina Online, na lista de cursos. 

• Clicar na opção Avaliação do menu lateral esquerdo da disciplina. 

• Clicar na opção Avaliação Regimental (A1). 

• Clicar na opção Iniciar para começar a prova. 

  

Como encerrar e enviar a prova? 

• Clique na opção Salvar e Enviar. 

  

Quando sai a nota e onde visualizo? 

• Após clicar em Salvar e Enviar. 

• Acessar a aba Notas do menu principal do Blackboard. 

  

Como e até quando posso entrar com recurso contra questões? 

• Acessar o CAA ONLINE (Área do Aluno). 

• Escolher a opção RECURSO DAS DISCIPLINAS ONLINE (DOL). 

• Escolher a opção RECURSO DAS QUESTÕES DA PROVA. 

• Escolher a disciplina. 

• Informar o ID da questão da prova. 

• Descrever o problema da questão. 

 

 

Onde buscar mais informações sobre as avaliações das Disciplinas Online? 

• Suporte Virtual no aplicativo Times (Durante a prova). 

• Coordenação do curso. 

• Coordenação de Disciplinas Online do Unipê pelo e-mail suportevirtual@unipe.edu.br 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
A disciplina de Temas Transversais é uma disciplina que segue as regras de Ciclos 1(um) e 2(dois) das disciplinas 
online e, quando existir na matriz curricular do aluno, deve ser realizada, uma única vez, ao longo do percurso 
formativo. Em 2020.2, a oferta acontecerá em dois momentos:  
 
1º Ciclo – 10.08.2020 a 13.09.2020 
2º Ciclo - 30.11.2020 a 06.12.2020 
 
Esteja atento a abertura desta disciplina em sua Plataforma Blackboard! 
A avaliação da Disciplina Temas Transversais será realizada ao final do Ciclo, com aprovação mínima de média 
6.0 (sendo, 1.5 pontos, para cada unidade). Não se esqueça de encerrar a disciplina para que suas avaliações 
sejam finalizadas e computadas, automaticamente como Atividade Complementar. 
 
 

NIVELAMENTO 

mailto:suportevirtual@unipe.edu.br
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O Programa de Nivelamento para Ingressantes na Graduação – PRONIG destina-se aos estudantes, do primeiro  

e segundo períodos, com necessidade de potencializar seus conhecimentos e habilidades em Português e 

Matemática. Os cursos do CBL (Competências Básicas de Aprendizagem para o ensino superior) visam 

oportunizar aos alunos revisão de conteúdos básicos nessas áreas, fundamentais para um melhor desempenho 

no percurso de sua formação universitária. 

Acompanhe no Portal do Unipê o lançamento do programa. Os cursos serão ofertados na modalidade EAD, e 

estão disponíveis na área de cursos do seu Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

Certificação e Atividade Complementar 

Certificado de participação no PRONIG poderá ser contabilizado como Atividade Complementar, para os alunos 

que concluírem, de forma exitosa, o CBL. 

 

Mais Informações 
Cruzeiro do Sul Virtual - Coordenação de disciplinas online: Bloco J (ao lado do Ginásio), térreo, sala 196. 
Horário de atendimento remoto: 8h às 18h (segunda à sexta-feira). 
Atendimento Virtual e-mail: suportevirtual@unipe.edu.br 

 

XIII. 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 Microsoft Teams.  

Observamos que o Trabalho de Conclusão de Curso deve seguir o que preconiza a Resolução CONSEPE 069/2020 

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 dupla, 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. E não 

sendo possível, tais assinaturas e entregas podem ser realizadas de modo digital, ou através de confirmação por 

e-mail, oficializando o ato. Acrescentamos ainda que os Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser enviados 

em formato PDF, pelas coordenações de curso, que devem criar uma pasta no onedrive institucional, para 

compartilhamento com a Biblioteca, que seguirá com depósito no repositório da instituição.  

mailto:suportevirtual@unipe.edu.br
mailto:tcc@unipe.edu.br
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Também, as coordenações devem solicitar à Biblioteca o termo de autorização do aluno para publicação do 

trabalho discente. Este termo deverá acompanhar o trabalho a ser eventualmente publicado, conforme seleção 

a cargo da respectiva coordenadoria de curso. 

XIV. 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. 

O Programa é regido atualmente pela Resolução OCNSEPE 028C/2020. 

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

XV. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 
 

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. 
 
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 
 
 

https://youtu.be/11qOPngvItc
https://bit.ly/2XtysIR
https://bit.ly/2V7ecec
https://youtu.be/hulseqsfkbU
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XVI. EVENTOS 
 

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. 
 
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. 
 

 

XVII. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As atividades complementares compreendem atividades que possibilitem aos discentes a oportunidade de 

integralização dos conhecimentos através de estudos complementares e aproximação com práticas e vivências 

independentes, presenciais e ou a distância, enriquecendo a formação pessoal e profissional destes. Estas 

atividades possibilitam a flexibilização e o aprofundamento temático e interdisciplinar; enriquece o processo de 

aprendizagem; diversifica as experiências acadêmicas, visando o desenvolvimento da autonomia profissional e 

intelectual do estudante, favorecendo as relações interpessoais e o desenvolvimento de habilidades humanas 

na convivência com os diferentes contextos sociais; na tentativa de expandir as perspectivas de construção do 

conhecimento, a partir de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária; estimulando assim, a 

continuidade da respectiva formação acadêmica, através de outras Pós-Graduações. 

O ambiente para inserção dos documentos comprobatórios da realização destas atividades já se encontra aberto 

na Área do Aluno, no Menu: Atividades Complementares. Lá, também, constam: tutorial e quadro explicativo 

com as atividades que podem ser consideradas e suas respectivas cargas horárias de aproveitamento, além do 

https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado
https://bit.ly/agendaeventosonline
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número de vezes que o aluno pode utilizar esse tipo de atividade/grupo, conforme Resolução CONSEPE 

n.102/2019. 

Dúvidas: aacc@unipe.edu.br 

XVIII. 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. 

Destacamos que, neste momento, processos seletivos para novas vagas para atividades de intercâmbio 

presenciais estão interrompidas em todo o mundo, de modo que serão priorizadas atividades remotas até 

posicionamento dos órgãos reguladores e instituições parceiras. Os Editais com novas vagas que vierem a surgir 

sempre serão amplamente divulgados nos canais oficiais de comunicação. 

 

XIX. COLAÇÃO DE GRAU 
 

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

acadêmico 2020.1, tiveram as suas Colações de Grau realizadas no período de 28 de julho a 03 de agosto/2020, 

por videoconferência, face a excepcional conjuntura atual de pandemia. 

 

O UNIPÊ atento e sensível a toda essa realidade e, entendendo que um momento tão 

importante como esse não poderia passar despercebido, organizou uma forma de estar junto 

e unido às alegrias e emoções dos alunos concluintes e seus familiares, realizando a 

solenidade de Colação de Grau de maneira segura, para comemorar esta data especial! 

 

As datas estão sendo amplamente divulgadas, pelos meios oficiais da instituição, conforme finalização das ações 

de cada curso. Assim, os concluintes dos cursos de Educação Física (licenciatura) e Fisioterapia estão com suas 

solenidades de colações de grau agendadas para o próximo dia 17/09/2020. Já do curso de Psicologia está 

mailto:aacc@unipe.edu.br
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prevista para acontecer no final do mês de setembro, quando então tem-se por finalizadas e realizadas as 

colações de grau dos concluintes 2020.1, de todos os cursos da instituição. 

 

 O assunto encontra-se institucionalizado através da Resolução/CONSEPE Nº 28B, de 14 de julho de 2020.  

 

DO TRAJE PARA A COLAÇÃO DE GRAU 

Saia ou calça preta, camisa branca, terno escuro (facultativo), gravata (facultativo), beca (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, no prazo determinado pela Reitoria. 

 

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, no prazo determinado pela Reitoria. 

➢ 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 por meio da Área do Auno (CAA Online –  

Agendamento) ou por email: segen@unipe.edu.br , 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
mailto:segen@unipe.edu.br
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➢ Local: Entrada da Reitoria/UNIPÊ 

➢ Horário: 09h às 12h / 13h às 17h 

➢ 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 por agendamento na Área do Aluno, CAA Online, para 

reagendamento da entrega do Diploma e assinatura da Ata. 

 

OBS: As colações de grau do semestre letivo 2020.2 têm suas datas revista no Calendário Acadêmico, disposto na Área do 

Aluno, Manual do Aluno e poderão ser realizadas por videoconferência. 

 

XX. BIBLIOTECA 

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

período. A devolução de livros na Biblioteca está ocorrendo por meio de drive thru, através de 

agendamento prévio pelo e-mail: biblioteca@unipe.edu.br. Por este meio de comunicação, o 

aluno   receberá   a     confirmação  do   seu horário de agendamento   por e-mail e   também    as 

 informações de todas as medidas preventivas e sanitárias que precisará cumprir, seguindo às orientações da 

Comissão de Acompanhamento da COVID-19 do UNIPÊ.  
 

Também, empréstimos de livros físicos podem acontecer, através de drive thru, por meio de solicitação de títulos, pelo 

e-mail: biblioteca@unipe.edu.br e, estando disponíveis, agenda-se a devida retirada. 
 

No período de recesso, os estudantes poderão manter 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%40pdcv-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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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 dupla, 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. 

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 solicitar tutoriais, para facilitar o acesso aos serviços nas bibliotecas virtuais, 

base de dados e outros, através do e-mail: biblioteca@unipe.edu.br. 

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.  

 

XXI. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL (NAI) 
 

Os atendimentos presenciais realizados no Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI) do UNIPÊ continuam 

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 coordenação do curso ou com o próprio NAI. 

Lembramos que durante todo o semestre de 2020.2 o NAI está com um 

calendário repleto de atividades para a comunidade acadêmica e 

Plantões no Blackboard sobre técnicas e Habilidades de Estudo – GOE-UP. 

Além disso, De modo a atender às necessidades dos discentes, o núcleo 

também organizou um E-BOOK com ferramentas digitais inclusivas para 

auxiliar o preparo d atualizadas, auxiliando no planejamento e preparo 

das aulas pelos docentes, e auxiliando os alunos que apresentam 

deficiência. Acesse: 
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E-mail para agendamento: nai@unipe.edu.br 
Horário de Atendimento Remoto: 14h às 18h (Segunda à Sexta-feira) 
 

XXII. 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. Em 2020.2, o plantão estará acontecendo 
através de agendamento, por e-mail e atendimento presencial, através da clínica escola, sendo 
realizado pelos alunos concluintes (P10), e supervisionado por professores responsáveis atendendo 

a todos os quesitos e protocolos de segurança. 
 
E-mail para agendamento: nai@unipe.edu.br;  clinicaescolapsi@unipe.edu.br  
Horário de Atendimento: 8h às 18h (Segunda à Sexta-feira) 
 
 

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

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) 
 

CEP 

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.  

mailto:nai@unipe.edu.br
mailto:nai@unipe.edu.br
mailto:clinicaescolapsi@unipe.edu.br
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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. 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 ou via WhatsApp: 2106-9266. 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.  

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.  

 

mailto:cep@unipe.edu.br
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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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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:  

OBS: Explicite de maneira mais detalhada as medidas e procedimentos de segurança adotados em seu protocolo 

de pesquisa para enfrentamento da 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.  

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 da Comissão de Ética de uso Animal – CEUA do Unipê serão realizadas 

remotamente, por meio de formulário eletrônico disponível para submissão por meio do link: 

https://bit.ly/ceuaunipe 

O horário de atendimento remoto permanece terça-feira à tarde 13h às 17h e na sexta-feira de 13h às 17h, por 

meio do e-mail: ceua@unipe.edu.br ou  

 

XXIV. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU 
 

As aulas da pós-graduação lato sensu e sricto sensu permanecem com a utilização do ensino emergencial 

remoto, sendo realizadas de maneira síncrona com atividades assíncronas. 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, exceto para as turmas dos 

cursos de saúde com previsão de conclusão para este ano de 2020, conforme esclarecido pela Secretaria 

Municipal de Saúde. Para estes casos, cronogramas de execução de reposição das atividades estão sendo 

organizados para este mês de setembro e serão divulgados pelas respectivas coordenações de curso. 

https://bit.ly/ceuaunipe
mailto:ceua@unipe.edu.br
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Para as atividades remotas, 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 síncronas e assíncronas, 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, ocorrerão 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.  

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

A partir do dia 24 de agosto/2020, iniciaram os atendimentos presenciais na secretaria de pós-graduação e 

educação continuada, por meio de agendamento prévio, através dos contatos: 2106-9284 / 2106-9360. O 

atendimento presencial, previamente agendado, poderá acontecer, de segunda à sexta-feira, no horário das 

8h:30min às 17h:30min. 

 

 

XXV.QUESTÕES FINANCEIRAS, BOLSAS E FINANCIAMENTOS  

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 e a rematrícula continuará 

ativa até o dia 21 de setembro de 2020. 

REMATRÍCULA 2020.2 

1. Rematrícula: Acesse Área do Aluno > Financeiro > Campanha Rematrícula 2020-2 e siga as orientações.  

 Pagamento exclusivo da Rematrícula - Parcelamento da Rematrícula de 2020.2 em até 3x no cartão 

de crédito. Está disponível em Condições Especiais (Rematrícula). 

2. Para o pagamento a 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  
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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.  

PROUNI 

Criado em 2004 pelo Ministério da Educação, o Programa Universidade para Todos oferece bolsas em cursos de 
graduação presenciais e a distância em instituições privadas. 

Três requisitos são fundamentais: você não pode ter diploma de curso superior, precisa ter participado do ENEM 
no ano anterior e a renda familiar mensal, por pessoa, deve ser de até um salário mínimo e meio (para pleitear 
bolsa integral) e de até três salários mínimos, por pessoa (para bolsa de 50%). 

FIES 

O Fundo de Financiamento Estudantil – FIES é um programa criado pelo MEC que financia cursos superiores não 
gratuitos com base no perfil socioeconômico do estudante. Após análise das informações prestadas ao sistema, 
ele pode ser encaminhado para linhas de crédito diferentes: se a renda per capita mensal familiar for de até três 
salários mínimos, ele é enquadrado no FIES. 

O candidato deve ter feito o ENEM, mesmo que de 2010 para cá, com nota acima de 450 e sem ter zerado na 
redação. O importante é se cadastrar e prestar corretamente as informações, porque só após serem validadas 
é que o crédito será aprovado. Ao término do curso, as condições para pagar o financiamento e amortização do 
saldo devedor levam em consideração a capacidade financeira do estudante. 

CREDUCSUL 

Modalidade de financiamento estudantil bem interessante, é o CREDUCSUL. Com ele, você paga 50% do valor 
das mensalidades durante o curso e 50% após se formar, sem juros, só com os reajustes anuais de praxe. Ele é 
adequado para você, veterano ou calouro ingressante no 1º semestre, egresso na segunda graduação ou está 
em processo de transferência para uma de nossas instituições. 

Se você não prestou o ENEM, fique tranquilo, não é requisito para a contratação, mas sua renda mensal deve 
ser inferior a um salário mínimo e/ou a renda familiar de até cinco salários mínimos. Então, consiga um fiador 
com rendimentos mensais de pelo menos dois salários mínimos e assine o contrato de crédito no prazo 
estabelecido pelo regulamento. 

Importante: na contratação do CREDUCSUL, o aluno e o fiador deverão apresentar cópia dos seguintes 
documentos: holerite, RG, CPF e comprovante de residência; é necessário avalista deverá esteja presente para 
assinar o contrato de crédito junto ao aluno. 

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/  

https://www.pravaler.com.br/
https://www.pravaler.com.br/
https://www.pravaler.com.br/
https://www.pravaler.com.br/
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RENOVAÇÕES PRAVALER 
Os alunos PraValer que querem renovar o financiamento devem protocolar no CAA Online o processo Termo 

de Ciência e Compromisso. 

Esse processo será analisado pelo Setor de Crédito Educativo, onde iremos: 

➢ Aprovar o contrato no PraValer, se assim estiver disponível; 

➢ Fazer a baixa provisória da matrícula no SIAA para que o aluno possa se matricular sem problemas e 

prosseguir com a contratação. 

 

AUXÍLIO DESEMPREGO 

O Auxílio Desemprego é um benefício concedido pela instituição, em face da situação atual vivenciada. 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). Acesse: 

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

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. 

 

XXVI. FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
 

 

Os setores administrativos/acadêmicos, via de regra, realizarão suas 

atividades remotamente, em caráter de home office, adequando-se ao 

contexto atual e seguindo as orientações e comunicados do setor de RH. 

Contudo, considerando a autorização, via Decretos estaduais e/ou 

municipais, alguns setores, retornaram as suas atividades presenciais em 

sistema de escala de colaborador e gradualmente. 

Nesse sentido, atendendo às normativas governamentais locais, e seguindo os protocolos de Biossegurança 

estabelecidos, reabrimos a instituição desde o dia 11.08.2020, para atendimentos presenciais na Secretaria 

Geral de Ensino (SEGEN – Central de Atendimento ao Aluno - CAA) e Setor Financeiro do UNIPÊ, por meio de 

agendamento prévio. 

https://www.unipe.edu.br/beneficios/bolsas-de-estudo/auxilio-desemprego/
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Também o setor de RH, Reitoria, Pró-Reitoria e as secretarias dos cursos de graduação e pós- graduação estão 
funcionando com atendimento agendado, por e-mail ou telefone, o mesmo se aplicando aos setores de 
Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho.  
 
Para tanto, foi desenvolvido um Plano de Trabalho, de modo a permitir o pleno funcionamento da IES, em tempo 
integral, face à excepcionalidade apresentada pela atual conjuntura.    
 
Abaixo, seguem os contatos para comunicação e agendamento de atendimento presencial: 
 

CENTRAL TELEFÔNICA 

Horário de Atendimento  Meios 

8h às 22h 2106-9200 

 

REITORIA e PRÓ-REITORIA ACADÊMICA (PROAC) 

Horário de Atendimento Remoto e Presencial Meios 

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

8h às 18h proac@unipe.edu.br   - 2106-9336 

 

ASSESSORIA ACADÊMICA (ASAC) 

Horário de Atendimento Remoto e Presencial 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 

mailto:proac@unipe.edu.br
mailto:asac@unipe.edu.br
mailto:cpa@unipe.edu.br
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COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS INSTITUCIONAL (COESI) 

 

Horário de Atendimento Remoto e Presencial Meios 

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

2106-9282 

 

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 

2106-9214 ou 2106-9245 

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 

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 e Presencial Meios 

9h às 18h 
segen@unipe.edu.br 

(83) 2106-9383 / 2106-9226   

 

SETOR DE CRÉDITO ESTUDANTIL 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 18h 

FIES – fies@unipe.edu.br 
Contratação / Renovação / Suspensão / Transferência / Dilatação / 
Reembolsos 

ProUni – prouni@unipe.edu.br 
Aquisição de Bolsas / Transferências 

mailto:giselly.lima@unipe.edu.br
mailto:biblioteca@unipe.edu.br
mailto:fies@unipe.edu.br
mailto:prouni@unipe.edu.br
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Suporte Geral – suporte.bolsas@unipe.edu.br 
Parcelamento UNIPÊ / PraValer / Creducsul / Descontos Adicionais / 
Dúvidas Gerais 

 

SETOR FINANCEIRO 

Horário de Atendimento Remoto e Presencial Meios 

8h às 18h 
tesouraria@unipe.edu.br 

(83) 2106-9295 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS - CEP 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7h às 17h cep@unipe.edu.br 

         2106.9266 

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 

 

COMISSÃO INSTITUCIONAL DE ACOMPANHAMENTO À COVID-19 – CIAC 

Horário de Atendimento Remoto  Meios  

8h às 18h  ciac@unipe.edu.br 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO  

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

na sala da coordenação na Plataforma Blackboard. Também terão horários de atendimento presencial, por agendamento (a 

ser organizado por e-mail ou telefone), quando necessário. 

Curso Horário de 

Atendimento 

Meios 

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

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

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

computacao@unipe.edu.br 

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

     @ecsunipe, @fabricadesoftwareunipe. 

@aid_unipejp 

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

secretaria.arquitetura@unipe.edu.br 

2106-9278  / 2106-8386  

Secretaria presencial: segunda a sexta-feira: 12h às 

17h  

mailto:suporte.bolsas@unipe.edu.br
mailto:cep@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:computacao@unipe.edu.br
mailto:arquitetura@unipe.edu.br
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        @unipearquitetura 

Biomedicina 7h às 17h secretaria.biomedicina@unipe.edu.br 

2106-9344 

Secretaria presencial: terças e quintas-feiras – 9h às 16h 
        @biomedreal 

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

computacao@unipe.edu.br 

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

        @ecsunipe, @fabricadesoftwareunipe. 

@aid_unipejp 

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

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

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

núcleo.design@unipe.edu.br 

2106-9376 / 2106-8386  

Secretaria presencial: segunda a sexta-feira: 12h às 

17h   

       @designunipe 

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

núcleo.design@unipe.edu.br 

2106-9376 / 2106-8386  

Secretaria presencial: segunda a sexta-feira: 12h às 

17h  

        @designunipe 

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

núcleo.design@unipe.edu.br 

2106-9376 / 2106-8386  

Secretaria presencial: segunda a sexta-feira: 12h às 

17h  

        @designunipe 

Direito 8h às 22h direitopedagogico@unipe.edu.br 
2106-9293 

2106-0000  
        @cursodireitounipe 

Educação Física 8h às 20h edfisica@unipe.edu.br 
2106-9292 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 7h às 

17h / sexta-feira: 7h às 16h 

        @edfisicaunipe  

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

       2106-9233 / 2106-4805 

      @enfunipeoficial 

 

Engenharias 8h às 18h 
secretaria.civil@unipe.edu.br 

2106-9396 

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

2106-9344  

Secretaria presencial: terça e quinta-feira: 9h às 16h 

        @antonilenimedeiros 

mailto:secretaria.biomedicina@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:computacao@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:civil@unipe.edu.br
mailto:esteticacosmetica@unipe.edu.br
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Farmácia 7h às 17h secretaria.farmacia@unipe.edu.br 

2106-9344  

Secretaria presencial: terça e quinta-feira: 9h às 16h 

@antonilenimedeiros 

Fisioterapia 7h às 17h fisio@unipe.edu 

2106-9273 

https://chat.whatsapp.com/EaAwlliZZHVIRdhpmi6sJg 

  

@fisioterapiaunipe 

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

2106-9270 

@fonounipe 

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

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

 

Gestão Financeira 8h às 18h 

Gestão Pública 8h às 18h 

Gestão de Recursos Humanos 8h às 18h 

Logística 8h às 18h 

Marketing 8h às 18h 

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

computacao@unipe.edu.br 

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h   

        @ecsunipe, @fabricadesoftwareunipe. 

@aid_unipejp 

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

ecsmedicina@unipe.edu.br 

2106-9235  / 2106-4823 /  

2106-9318  / 2106-9366  

Secretaria presencial: segundas, quartas e sextas-feiras 

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

2106-9465  

Secretaria presencial: terças, quartas e quintas-feiras – 

12 às 17h 

@medvetoficialunipe 

Nutrição 7h às 17h secretaria.nutricao@unipe.edu.br 
2106-9344 
Secretaria presencial: terças e quintas-feiras – 9h às 16h 

@nutricaounipe 

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

2106-9391 

Secretaria presencial: segunda a sexta-feira – 8h às 

12h 

Psicologia 8h às 22h psicologia@unipe.edu.br 
clínicaescolapsi@unipe.edu.br  
2106-9218 /  2106-9219 / 2106-9217  
Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 13h às 
18h / sexta-feira: 13h às 17h 

mailto:secretaria.farmacia@unipe.edu.br
mailto:fisio@unipe.edu
https://chat.whatsapp.com/EaAwlliZZHVIRdhpmi6sJg
mailto:fono@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:computacao@unipe.edu.br
mailto:medicina@unipe.edu.br
mailto:medicina.veterinaria@unipe.edu.br
mailto:secretaria.nutricao@unipe.edu.br
mailto:odontologia@unipe.edu.br
mailto:psicologia@unipe.edu.br
mailto:clínicaescolapsi@unipe.edu.br


 

Plano de Contingência – UNIPÊ   44 

 
 

 

@cursopsicologia_unipe   

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

computacao@unipe.edu.br 

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

   @ecsunipe, @fabricadesoftwareunipe. 

@aid_unipejp 

Serviço Social 8h às 12h 

servico.social@unipe.edu.br  

2106-9344  

Secretaria presencial: terça e quinta-feira: 9h às 16h 

@servicosocialunipe 

Sistemas para Internet 8h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

computacao@unipe.edu.br 

2106-9274/ 2106-9275 

Secretaria presencial: segunda a quinta-feira: 8h às 

18h / sexta-feira: 8h às 17h 

  @ecsunipe, @fabricadesoftwareunipe. 

@aid_unipejp 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h 
coposgrad@unipe.edu.br 

2106-9284/ 2106-9360 

 

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

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 20h 
ppgdireito@unipe.edu.br 

 

 

XXVII. 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. Aos que retornarem para 

atividades presenciais, recomenda-se seguir as recomendações do Guia Prático de Convivência no Campus em Tempos de 

Covid-19 e todos os documentos orientados pela Coordenação de Estágios Institucional (COESI) e Comissão de 

Acompanhamento a COVIDI-19 (CIAC). 

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 setembro de 2020. 
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Prof.ª Dra. Mariana de Brito Barbosa 
Reitora do Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ 
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