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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

notificada sobre a incidência de pacientes com pneumonia grave, cuja etiologia ainda era 

desconhecida, na cidade de Wuhan (China). Uma semana mais tarde, cientistas chineses 

anunciaram a descoberta de um novo coronavírus “SARS-Cov-2" a partir do soro de um 

paciente. 

No dia 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a epidemia causada pelo SARS-

Cov-2 uma Emergência de Saúde Pública de interesse Internacional, sendo a doença 

denominada “COVID-19” em fevereiro. A pandemia mundial da COVID-19 foi declarada 

em 11 de março de 2020. 

Segundo o Ministério de Saúde do Brasil, a COVID-19 é uma doença ocasionada 

pelo novo coronavírus “[...] que apresenta um quadro clínico que varia de infecções 

assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser 

assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por 

apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem 

necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte 

ventilatório)”. 

A transmissão se dá através do contato próximo com uma pessoa doente por 

meio de toque ou aperto de mão, saliva, espirro, tosse, catarro ou objetos contaminados. 

Os sintomas mais comumente observados são: febre, dor de garganta, coriza, tosse e 

dificuldade para respirar. 

Pensando em preservar o bem-estar e saúde dos nossos colaboradores e 

contribuir na prevenção contra o COVID-19, solicitamos em 16/03 que os indivíduos 

considerados grupo de risco (idosos, doentes crônicos, portadores de doenças 

respiratórias, imunossuprimidos, gestantes e lactantes, entre outros) permanecessem em 

atividade home office e na impossibilidade da realização sua ausência seria abonada. 

A OMS, assim como outras autoridades de saúde, recomenda cuidados pessoais 

para evitar a contaminação pelo novo coronavírus: lavar as mãos com frequência e 

higienizá-las com álcool em gel 70%, cobrir o nariz e a boca com o braço ao tossir ou 

espirrar, evitar tocar os olhos, nariz e boca, manter distanciamento mínimo de 2 metros 

com outras pessoas, higienizar objetos com frequência, não compartilhar itens de uso 

pessoal, manter os ambientes limpos e bem ventilados, utilizar máscaras descartáveis ou 

de tecido quando houver necessidade de sair, entre outros. 



 

 

Outras recomendações e informações acerca da COVID-19 poderão ser obtidas 

na página do Ministério da Saúde do Brasil ou no site da OMS. 

 

2. EDITORIAL UNIFRAN 

2.1. Palavra da Reitora da Universidade de Franca, Profa. Dra. Katia 

Jorge Ciuffi 

Como todos sabem, promovemos na UNIFRAN diversas ações relativas ao desafio 

da Unesco, que propõe 17 metas globais, os indicadores ODS, estabelecidos pela 

assembleia das Nações Unidas para propiciar o desenvolvimento sustentável do planeta e 

consequentemente um mundo melhor até o ano de 2030. 

 

Fonte: Nações Unidas Brasil, 2015. 

Participamos ativamente de um deles, o ODS 4, que trata da Educação de 

Qualidade. 

Segundo a Unesco, 

“Perante a situação de Pandemia, mais de 850 milhões de 

crianças e jovens – aproximadamente a metade da população 

estudantil mundial –permanecem afastados das escolas e 

universidades, com fechamentos nacionais efetivos em 102 

https://pt.unesco.org/news/unesco-lanca-coalisao-mundial-acelerar-implantacao-solucoes-aprendizagem-distancia


 

 

países e fechamentos locais em outros 11. A escala e a 

velocidade dos fechamentos de escolas e universidades 

representam um desafio sem precedentes para o setor da 

educação. Os países do mundo inteiro se apressam para 

preencher a lacuna com soluções de educação a distância. 

Elas abrangem desde alternativas de alta tecnologia, 

como videoaulas em tempo real realizadas a distância, 

até opções de menor tecnologia, como a programação 

educativa em canais de televisão ou rádio”. Fonte: Nações 

Unidas Brasil, 2020. 

Nós, da UNIFRAN, nos orgulhamos de ter conseguido levar a todos os alunos 

educação ininterrupta por meio remoto síncrono desde o início da crise pandêmica. 

Adotamos alternativa de alta tecnologia que possibilita aos alunos, neste momento 

emergencial, terem suas aulas em tempo real, embora realizadas a distância. Com isso, 

todos vêm cumprindo sua programação acadêmica. 

O sucesso dessa iniciativa pode ser atribuído aos altos investimentos financeiros 

realizados ao longo dos anos e que foram redobrados nos últimos dias. Justifica-se, em 

especial, porque, em consonância ao pensamento da diretora geral da educação da 

Unesco, Stefania Giannini, temos ciência de que a educação cumpre papel vital nivelador 

da sociedade e quando as portas das escolas ou universidades se fecham, as 

desigualdades se agravam. 

A situação é completamente nova para o mundo inteiro. Em poucas semanas a 

educação mundial se viu obrigada a sair da forma convencional praticada há séculos para 

a imersão total na era digital. Os professores estavam sendo preparados para isto havia 

muitos anos e aceitaram o desafio.  

Por isso, não estamos poupando esforços, sejam financeiros, emocionais ou de 

trabalho, para que todos possamos enfrentar da melhor forma possível e em segurança, 

este momento que não escolhemos passar, mas o estamos enfrentando de cabeça erguida 

com os recursos de que dispomos. 

Vocês estão sendo protagonistas de um novo capítulo, ou melhor, de um novo 

livro mundial da era da educação, de uma nova escola, de um novo mundo. Temos certeza 

de que juntos sairemos mais fortes e transformados. 



 

 

Portanto, prezados alunos, a Reitoria e a Pró-reitoria desta Universidade aliam-

se ao nosso diretor acadêmico no mesmo pensamento de levar a vocês educação de 

qualidade para assegurar competitividade e igualdade, e promover um mundo melhor. 

A pandemia tem ensinado a gestores e empresários não apenas do setor 

educacional como empresarial que habilidades comportamentais são importantes 

competências a serem considerados na escolha de equipes, as denominadas Soft skills 

serão ainda mais exigidas em novo cenário de volta ao trabalho, entre estas competências 

a facilidade de se adaptar a mudanças será muito valorizada. 

Por isto apresentamos a toda comunidade acadêmica a versão atualizada do 

plano de contingência da Universidade de Franca. 

 

2.2. Palavra do Pró-reitor de Graduação, Prof. Dr. Élcio Rivelino 

Rodrigues 

Prezados alunos, estamos vivendo um momento ímpar na história, pois tão raro 

quanto uma pandemia mundial desta magnitude é o cenário na qual esta se manifesta, de 

intensa transformação tecnológica e no limiar de uma nova revolução da humanidade. 

Sem dúvida que essa combinação deixa atônito qualquer observador razoável da realidade 

e perplexo os melhores. Não obstante existem aqueles que incautos tentam ver pelo 

mesmo prisma aquilo que já não existe mais, se é que existiu, a “normalidade”. 

Independente do ponto de vista de quem observa, as mudanças seguem atroz rumo ao 

desconhecido e novo futuro e, nesse ritmo não espera por quem inerte, ou pouco cinético, 

fica pelo caminho. Se num passado próximo se intensificavam as previsões de 

transformações nas profissões e, consequentemente, nas formações profissionais, após o 

advento deste vírus, esse assunto estará novamente em pauta, todavia acompanhado de 

diversas outras, para as quais o ser humano foi mundialmente despertado. Ainda que, em 

se falando de Educação, o que vimos nesse período de quarentena e isolamento social, foi 

uma resposta bastante comedida, muito mais parecida com o “arco-reflexo”, de ação e 

reação, do que a manifestação da incrível habilidade humana de transformar desafios em 

soluções inovadoras e eficientes. Digo isso pois, se pararmos para observar como reagiram 

as Instituições de Ensino Superior (IES) no mundo todo, veremos que maciçamente 

adotaram o Ensino Remoto Síncrono Emergencial (ERSE), em Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA) e/ou Sistemas de web conferência, o qual tem dado provas 

inequívocas de virtudes para a manutenção dos processos de ensino-aprendizagem, mas 

longe de ser uma inovação para os desafios que o futuro próximo nos exigirá. Assim, 

prefiro pensar no “arco-reflexo”, essencial, mas limitado. As mais exitosas instituições 



 

 

continuarão buscando, na criatividade de seus líderes e colaboradores, modelos próprios 

e, atenta também aos principais players de mercado, estratégias de como alcançar ou 

manter o sucesso nos tempos vindouros, sucesso esse essencial aos seus formandos, 

colaboradores, parceiros e comunidades nas quais se inserem.  

Neste sentido, é fundamental, no que diz respeito ao nosso cotidiano institucional, 

criarmos a forma nova, o caminho melhor, para que alcancemos nossos objetivos que 

necessariamente passa pela formação de um profissional com boas qualificações técnicas, 

relacionais e éticas, versátil para os desafios que aparecerem, com capacidade para o 

aprendizado contínuo e ativo nessa busca. Para tanto, desde 2016 existe um movimento 

institucional de preparação e qualificação dos professores no sentido de aprenderem, 

criarem e aperfeiçoarem novas técnicas para promover a aprendizagem, de forma que o 

ensino seja cada vez mais significativo, gerador de competências e promotor de 

habilidades, na área de formação, bem como as denominadas soft skills, tão valorizadas 

quanto necessárias no mundo do trabalho. Temos acompanhado muito de perto os 

principais movimentos educacionais e experiências exitosas, em especial da Europa, 

Coréia do Sul e da TEC de Monterrey, México, dentre outras. Em todas existem ações em 

comum tais como a mudança do perfil de sala de aula, diminuição do tempo dedicado a 

disciplinas estanques, aumento do tempo em desenvolvimento de projetos, aprendizagem 

significativa, por competências e baseadas em situações reais do exercício profissional. 

Outra característica comum é a Neste sentido, uma mudança no perfil das relações 

aluno/aluno e aluno/professor. A primeira torna-se um campo observacional e de 

treinamento do que vem a ser o trabalho profissional em grupo, importante forma de 

estabelecer futuras células de network e, principalmente, oportunidade dos alunos de 

desenvolverem a inteligência relacional. Na segunda, o professor empreende junto com 

seus alunos na busca por soluções e partilha as experiências de líder num formato muito 

mais de treinamento prático do que a simples exposição de informações. Sobre esses 

projetos, caso você ainda não esteja inserido nessas mudanças ou tenha dificuldade de 

reconhecer isso dentro dos cursos da UNIFRAN, converse com seu coordenador de curso 

para entender como estas novas práticas vêm sendo desenvolvidas no âmbito do mesmo.  

  



 

 

2.2.1. RESUMO DO PERÍODO DA QUARENTENA (2020/1) 

 Entre 17/03 e 30/06 registramos 13.789 aulas; 

 Destas, 12.350 (89,5%) aconteceram como ERSE e 1.439 (10,4%) por 

outros formatos; 

 Nas 12.350 aulas via ERSE, pedimos para os docentes classificarem de 1 a 

5 a experiência da aula síncrona levando em consideração todos os fatores (pessoais, 

sistêmicos, preparação, realização, feedback dos alunos) e tivemos: 

Estrelas Qtdade. de votos Porcentagem 

1 38 0,3% 

2 87 0,7% 

3 474 3,8% 

4 2375 19,3% 

5 9376 75,9% 

Portanto, cerca de 95% foram notas 4 e 5. 

 A maioria das aulas foram gravadas e disponibilizadas aos alunos para 

estudos assíncronos; 

 8.877 (64,3%) aulas geraram atividades extra-aula e 4.912 (35,7%), não*; 

 9786 (71%) aulas geraram avaliação, aplicada na aula ou marcada com a 

turma*. 

*Estes dois últimos indicadores no ERSE superam a média das aulas presenciais. 

Professores tiveram a oportunidade de testar na prática todas as 

qualificações/capacitações que foram promovidas pela UNIFRAN ao longo dos últimos 4 

anos, motivo pelo qual ocorreu uma rápida adequação dos planos de ensino ao sistema 

ERSE e a elevada taxa de sucesso nesta aplicação; 

Mesmo os professores mais resistentes ao uso de tecnologias puderam 

desenvolver-se nestas práticas e têm relatado um grande encantamento com a 

possibilidade de associar os ganhos das ferramentas on-line disponíveis, com uma nova 

abordagem para os momentos presenciais. 

O sistema de Drive-Thru da biblioteca associado aos planos de atividades 

direcionados providenciados pelos Coordenadores, bem como um processo de avaliação 

especial, permitiu aos alunos com impossibilidade de acesso remoto à internet a 

continuidade de seus estudos, evitando assim que ficassem em defasagem em relação aos 

demais colegas. 



 

 

Foram realizadas dezenas de reuniões/web/orientações com as Coordenações no 

sentido de alinhar e viabilizar a continuidade dos estudos dentro de elevados referenciais 

de qualidade. 

Foram realizadas mais de uma centena de reuniões online entre coordenações da 

unidade, e interinstitucionais entre as IES do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, no 

sentido de antecipar as atualizações dos Projetos Pedagógicos de Cursos, devido à elevada 

probabilidade de continuidade da pandemia prevista para o início de 2020/2. 

A manutenção das atividades da equipe acadêmica, representada por docentes, 

coordenadores e gestores de áreas, bem como da administrativa, englobando todos os 

demais colaboradores, durante toda a extensão do 1º semestre, representou a 

continuidade da prestação dos serviços contratados que estavam em andamento, dentro 

da normalidade e/ou do que permitiam as novas legislações para um momento tão 

inesperado e intenso. Através destes ajustes por força maior, foi definido um importante 

movimento na preservação da continuidade dos estudos para os discentes, com qualidade 

assegurada, e da capacidade laboral e empregabilidade de nossos colaboradores. Essa 

mesma manutenção é que nos permite assegurar as condições para as reposições daquilo 

que legalmente foi inviável a substituição pelo sistema ERSE, ou qualquer outro formato, 

e tendo os alunos honrados seus contratos, a contrapartida institucional também 

acontecerá, e sem qualquer acréscimo quando da realização das mesmas. 

 

2.2.2. RESUMO DO PERÍODO DA QUARENTENA (2020/2) 

Com a progressão no número de casos no 2º semestre de 2020, assim como a 

necessidade de seguir os Decretos Estaduais e Municipais e as orientações dos Ministérios 

da Saúde e da Educação, as atividades no modo ERSE foram mantidas através da 

Plataforma Blackboard Collaborate Ultra. 

Assim como as aulas de Graduação e Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu), os 

eventos de Extensão, reuniões de Conselhos Universitários, colegiados de curso, reitoria 

e pró-reitoria, NDE e etc., também foram mantidos de forma síncrona, utilizando 

principalmente a Plataforma Blackboard. 

Entre agosto e dezembro de 2020 foram ministradas 10.974 aulas no modo ERSE 

nos cursos de Graduação. O bom andamento das aulas foi acompanhado periodicamente 

pela Pró-reitoria de Graduação através das coordenações de curso. Durante o período de 

ERSE os docentes preencheram relatórios diários das aulas ministradas contendo a 

duração, dificuldade enfrentadas e plataformas utilizadas. 



 

 

As atividades práticas dos cursos de Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia, 

Psicologia e Medicina retornaram de forma presencial no mês de novembro, seguindo as 

normas sanitárias e de distanciamento. O retorno de tais atividades foi imprescindível para 

o andamento da formação acadêmica dos estudantes e posterior conclusão do curso. O 

retorno presencial foi assegurado pela legislação acerca da COVID-19. 

A Reitoria continuou com as atividades de Drive-Thru da Biblioteca e Wi-Fi com 

maior procura em relação ao semestre anterior. 

Houve modificações nas matrizes curriculares dos cursos vigentes para atender 

ao percentual de presencialidade, assim como ajustes no Regimento Geral da Instituição. 

A qualidade do modo ERSE se deve ao planejamento constante com docentes e 

coordenadores a fim de apurar pontos fortes e fracos, assim como ideias para ampliar a 

qualidade do serviço prestado. Também foi possível observar o aumento no número de 

professores adaptados com essa nova metodologia de ensino. 

 

2.2.3. PROJEÇÕES PARA 2021/1 

Deverá haver a concomitância do modelo ERSE com a presencialidade, iniciando 

o semestre com a prevalência do 1º e finalizando com a prevalência do 2º. De acordo com 

as regulamentações vigentes (podendo mudar conforme atualizações). O sistema ERSE 

será utilizado para antecipar ao máximo os conteúdos teóricos para que no momento da 

presencialidade possamos potencializar as atividades de cunho prático. As aulas deverão 

iniciar de acordo com a previsão original do nosso calendário acadêmico. 

Reposição das atividades práticas e de estágio que não foram realizadas pelo 

impedimento legal/quarentena. A reposição seguirá nos moldes das características e 

possibilidades de cada curso/turma. Não há como estabelecer uma regra comum aos 

diferentes cursos da Instituição. A situação mais comum será a reposição em paralelo ao 

semestre vigente, utilizando-se de dias da semana com horários livres, extensão do 

horário, contra-turnos ou sábados. Quem define quais os caminhos para essa reposição 

são os Coordenadores ad referendum da PROGRAD. Em situações que as condições do 

curso, turmas, espaço físico (em especial concedentes de estágio), carga horária de 

estágios, etc, poderão ser adotadas a reposição pré ou pós-posta ao semestre regular, 

conforme já mencionado, sob a gestão do Coordenador e anuência da PROGRAD. 

  



 

 

3. AÇÕES UNIFRAN PRÉ-CONTINGENCIAMENTO 

Logo após a declaração de Emergência de Saúde Pública da OMS, e, antes mesmo 

do primeiro caso ser notificado na América Latina, a Universidade de Franca iniciou suas 

atividades de prevenção dentro do Campus e fora dele. Neste sentido, o tema já foi 

introduzido nas reuniões de planejamento de início do semestre letivo. 

Em 01 de fevereiro, o Comitê de Biossegurança da UNIFRAN foi acionado para 

orientar colaboradores e alunos. As atividades foram pautadas em: 

 Reforço da limpeza do Campus com soluções desinfetantes, como o álcool; 

 Plantão de dúvidas sobre a doença com o médico do trabalho; 

 Treinamentos com os setores administrativos; 

 Os dispensers de álcool em gel 70% foram reforçados em todos os locais de 

acesso comum; 

 O curso de Farmácia preparou e entregou frascos individuais de álcool em 

gel 70% a todos os colaboradores; 

 Todos os ambientes, inclusive salas de aula, passaram a ter ventilação 

natural ao contrário do ar condicionado; 

 As mesas na praça de alimentação foram reorganizadas de forma mais 

espaçada e os fornecedores das cantinas foram instruídos ao uso permanente das 

máscaras. 

Para o sucesso na realização das ações propostas, o Comitê de Biossegurança da 

UNIFRAN se reuniu periodicamente com epidemiologistas da cidade e da própria 

Instituição. 

O material abaixo foi amplamente divulgado pelo Campus enquanto as atividades 

presenciais se mantiveram. 

  



 

 

  



 

 

4. INTRODUÇÃO AO CONTINGÊNCIAMENTO 

Considerando a Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre 

a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a pandemia 

da COVID-19, a Universidade de Franca suspendeu suas atividades presenciais a partir 

desta data, passando para o modelo de Ensino Remoto Síncrono Emergencial (ERSE). 

A decisão da IES foi reforçada pelo Decreto Municipal Nº 11.018, de 19 de março 

de 2020, que suspende o funcionamento presencial de escolas, faculdades e 

Universidades. 

Abaixo estão apresentados os Decretos, Portarias e Legislações que 

fundamentam este Plano de Contingência. 

 A declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 11 de março de 

2020, que a disseminação comunitária da COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 

pandemia; 

 Estudos recentes que demonstram a eficácia das medidas de afastamento 

social precoce para restringir a disseminação da COVID-19; 

 A necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações; 

 Recomendações no setor privado estadual;  

 O artigo 24º e, em especial, o artigo 23º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional que dispõe em seu §2º, que o calendário escolar deverá adequar-se às 

peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema 

de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei; 

 A Portaria MEC nº 395, de 15 de abril de 2020;  

 A Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020; 

 O Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020; 

 O Decreto Estadual nº 65.437, de 30 de dezembro de 2020; 

 O Decreto Estadual nº 65.460, de 08 de janeiro de 2021; 

 O Decreto Municipal nº 11.280, de 08 de junho de 2021. 

 

Considerando os colaboradores que possuem necessidade de realizar o trabalho 

de forma presencial, bem como as atividades presenciais realizados no Hospital 

Veterinário, Clínica de Odontologia e Biotério (emergenciais), os mesmos deverão seguir 

as normas fornecidas pelo Comitê de Biossegurança, conforme treinamento 

individualizado por setor e se atentar aos seguintes comunicados: 



 

 

Obs.: está vedado o compartilhamento de objetos de trabalho, bem como o uso 

do ar condicionado, cabendo aos colaboradores abrirem todas as janelas e manter o 

ambiente ventilado. 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

5. OBJETIVOS 

O Plano de Contingência é um documento elaborado com a finalidade de definir 

ações da Instituição frente a uma situação emergencial, desta forma, o objetivo geral 

deste documento é estabelecer normas e condutas de maneira a assegurar a saúde da 

comunidade acadêmica da UNIFRAN, hoje composta por cerca de 52.000 pessoas, que 

pela natureza de sua formação e caráter de suas atividades tem ligação com cerca de 25 

municípios da macrorregião de Franca e atender às recomendações da OMS e autoridades 

governamentais. 

Os objetivos específicos podem ser definidos como: 

1) Estabelecer ações de maneira a reduzir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações; 

2) Promover capacitação para atuação em tempos de pandemia; 

3) Produzir material de orientação para a comunidade acadêmica; 

4) Estabelecer um plano para mitigar os efeitos e perdas acadêmicas; 

5) Estabelecer a migração para ambientes virtuais; 

6) Atuar em consonância aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS nº 4 (Educação de Qualidade) e 

garantir sua continuidade; 

7) Evitar perdas no processo de aprendizagem e diminuir desigualdades; 

8) Favorecer a inclusão digital de docentes e discentes; 

9) Mobilizar recursos operacionais e financeiros para auxiliar o enfrentamento 

da crise; 

10) Fornecer um material sólido e consultivo aos alunos e colaboradores. 

  



 

 

6. ENSINO REMOTO SÍNCRONO EMERGENCIAL (ERSE) 

A base fundamental para a continuidade das atividades de ensino-aprendizagem 

sem o arcabouço da sala de aula física será realizado pelo uso das ferramentas fornecidas 

pelo Campus Virtual da Cruzeiro do Sul Educacional, as plataformas de videoconferência: 

Blackboard Collaborate e  Microsoft Teams, bem como do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Blackboard onde além dos momentos síncronos e assíncronos, poderão ser 

empregadas para enviar aos alunos os materiais que sejam adequados para a continuação 

do aprendizado.  

A Unifran, através da Cruzeiro do Sul Virtual, a fim de garantir a sustentação da 

qualidade do ensino e a experiência pedagógica oferecidas aos nossos alunos, em 

ambiente virtual, desenvolveu vários tutoriais para auxiliar nossos professores na 

adaptação de suas aulas presenciais para o modelo virtual.  

Para facilitar a adaptação das aulas para o modelo virtual, apresentamos, 

brevemente, algumas dicas bastante úteis:  

1) O horário regular de sua aula deve ser mantido, para que os estudantes 

possam participar da aula online; 

2) A webaula deverá ter carga horária proporcional a aula ministrada pelo 

professor na sala de aula. Tomando por exemplo uma disciplina de 02h/a semanais, que 

poderá ter várias combinações de partes expositivas, dialógicas, de exercícios ou 

avaliações, podemos pensar numa distribuição de cerca de 60 minutos de transmissão, 

sendo 40 minutos para apresentação do conteúdo e 20 minutos para a troca de ideias, 

discussões a respeito do conteúdo e dúvidas dos estudantes e 40 minutos para atividades 

ou avaliações contínuas. Muitas combinações diferentes destes elementos poderiam ser 

utilizadas de acordo com o perfil da aula, da técnica pedagógica adotada e das 

características da disciplina, de forma que a duração da aula no ambiente virtual está 

relacionada ao tempo de estudo e atividades que o aluno realiza e não necessariamente à 

duração da carga horária da aula presencial; 

3) Materiais diversos como vídeos, powerpoint, ilustrações e etc, podem e 

devem ser utilizados, com o objetivo de tornar a webaula mais interativa e dinâmica; 

4) Materiais para estudo dos alunos, realização de atividades ou avaliação, são 

elementos que podem dinamizar o encontro virtual; 

5) A webaula deverá ser gravada, para que os estudantes possam acessá-la 

posteriormente, caso necessitem; 

6) A webaula poderá ser realizada de qualquer localidade em que o professor 

se encontrar. 



 

 

O uso das ferramentas associadas à Microsoft Office, como o sharepoint e class 

notebook, por exemplo, poderá ser amplamente empregado para compartilhamento de 

informações com os alunos, assim como apresentações de trabalhos e tutoriais. 

 

7. CALENDÁRIO ACADÊMICO 

O Calendário Acadêmico da Universidade de Franca será mantido visando não 

prejudicar o período letivo dos alunos, assim como outras atividades. O documento 

completo poderá ser consultado através dos links da Área do Aluno. 

 

8. ESTÁGIOS CURRICULARES E PRÁTICAS CLÍNICAS 

Os estágios e atividades práticas seguirão um Plano de Trabalho e Cronograma 

de Atividades a ser criado e divulgado pelas coordenações, seguindo as exigências 

particulares de cada curso. O referido Plano de Trabalho e Cronograma de Atividades, além 

de ser adequado às diretrizes de cada curso, também será embasado no Despacho do 

Ministério da Educação, de 29 de maio de 2020, que aprova parcialmente o Parecer 

CNE/CP sobre a readequação e reorganização das atividades acadêmicas para possibilitar 

a contabilização de atividades não presenciais a fim de cumprir a carga horária mínima 

anual e a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, sobre a realização de atividades 

práticas no modelo ERSE (ensino remoto síncrono emergencial), bem como nas demais 

regulamentações específicas anteriores e atuais ao momento da pandemia. 

No período de vigência deste Plano de Contingência, estão mantidas as atividades 

práticas e estágios curriculares dos Cursos da Área da Saúde. 

 

8.1. Estágios realizados fora da sede 

Estes estágios são realizados em diferentes localidades, inclusive em diferentes 

Estados, de tal forma que a viabilidade do mesmo deverá ser pontuado entre a concedente 

e o aluno, estando a Universidade de acordo com o posicionamento das normas e Decretos 

que regulamentam as ações relacionadas à pandemiadas regiões que se inserem.As 

solicitações de formalização do TCE (Termo de Compromisso de Estágio), poderão ser 

encaminhadasonlinepela área do aluno, anexando o TCE com as assinaturas do aluno e da 

concedente, bem como de uma declaração da viabilidade do estágio diante das normas 



 

 

locais de isolamento social. Dúvidas poderão ser atendidas no e-mail 

estagio@unifran.edu.br.  

 

9. ESTÁGIOS DOS CURSOS DE SAÚDE “O BRASIL CONTA COMIGO” 

Os estudantes matriculados no último ano dos cursos de Medicina, Fisioterapia, 

Enfermagem e Farmácia que possuem disponibilidade para participar da ação “O Brasil 

conta comigo” deverão obrigatoriamente realizar a sua inscrição no Edital de Chamamento 

da Ação Estratégica “O Brasil conta comigo” (Portaria MEC nº 356/2020, Portaria GM/MS 

nº 492/2020 e Edital MS nº 4/2020). Se forem selecionados dentro das vagas disponíveis 

e se realizarem as atividades propostas, poderão apresentar o comprovante e o relatório 

final das atividades para o cômputo das horas como cumprimento dos estágios 

obrigatórios, desde que estejam matriculados na disciplina de estágio durante a 

participação no projeto. O Edital também contempla a possibilidade de participação de 

alunos voluntários, desses que não estiverem matriculados no último ano do curso. 

 

10. SETOR DE ESTÁGIOS 

O Setor de Estágios está trabalhando de forma remota afim de atender e 

encaminhar todas as demandas necessárias para o cumprimento dos estágios. 

Contato: Abra sua solicitação na Área do Aluno ou através do e-mail: 

estagio@unifran.edu.br. 

 

11. MONOGRAFIAS E TCCS 

As orientações de Monografias e de 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 neste período de contingência, 

estas também serão organizadas para acontecerem normalmente, de forma remota, via 

Blackboard Collaborate ou Teams. 
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12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A postagem Atividades Complementares acontece online através da Área do 

Aluno seguindo o calendário acadêmico vigente. As dúvidas podem ser resolvidas via 

atendimento remoto. 

Dúvidas: Abra sua solicitação na Área do Aluno > CAA online > Faça sua 

solicitação > Acadêmico > Atividades Complementares > Problemas de Acesso ou de 

Cadastro.  

 

13. REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES 

As atividades do Regime de Exercícios Domiciliares (RED) para aqueles 

estudantes que estão amparados por atestados médicos de pelo menos 15 dias, para as 

gestantes em período de licença ou outros casos previstos no Regulamento para 

Concessão de Exercícios Domiciliares serão enviadas por meio digital e a entrega das 

atividades será combinada com a Coordenação do Curso. Assim como as avaliações serão 

realizadas de forma remota. 

 

14. AVALIAÇÕES 

O formato avaliativo será mantido como no modelo presencial: Avaliação 1 “A1” 

e 2 “A2”. Os itens que compõem a avaliação A2 serão definidos por cada docente em suas 

respectivas disciplinas, enquanto a avaliação A1 será realizada no mesmo formato através 

da Plataforma Blackboard. 

 

A avaliação final deverá ser realizada pelos alunos que, ao final das avaliações 

A1 e A2, estiverem com soma final inferior a 6,0 na disciplina. A data de realização das 

MÉDIA
FINAL

A1
online

A2
A critério do 

professor 
responsável



 

 

avaliações seguirá o Calendário Acadêmico da Universidade. A avaliação se manterá no 

formato on-line enquanto este Plano de Contingência estiver vigente e/ou a 

presencialidade impedida. A estrutura das avaliações se mantém conforme o Manual do 

Aluno. 

 

15. CÔMPUTO DE PRESENÇAS/FALTAS NO ERSE 

Conforme o Manual do Aluno da Universidade de Franca, para aprovação o aluno 

deve frequentar no mínimo 75% das aulas, assim como outras atividades propostas pelas 

disciplinas.  

No Ensino Remoto Síncrono Emergencial, a presença será computada mediante 

o acesso ao link das aulas ou atividades, seja pelo Blackboard Collaborate ou Microsoft 

Teams. Portanto, os alunos devem se atentar às informações enviadas pelos docentes e 

coordenadores referente ao cronograma de aulas/atividades. 

  



 

 

16. BIBLIOTECA 

A Biblioteca da UNIFRAN manterá seu funcionamento no modelo “Drive-Thru” 

para que não haja prejuízos acadêmicos. 

 

O serviço consiste no empréstimo de livros (pré-agendado) que pode ser feito de 

dentro do carro ou a pé, mediante a entrada pela guarita do Campus.  

Além do acervo físico, também estão disponíveis os e-books via Área do Aluno e 

o Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Contato:biblioteca@unifran.edu.br. 
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17. DRIVE-THRU DE WI-FI 

Afim de atender à demanda de alunos com problemas de conexão de internet em 

casa, disponibilizamos um formulário para que este aluno se cadastre e possa utilizar o 

serviço Drive Thru Wi-Fi no estacionamento da UNIFRAN. 

O aluno que desejar utilizar o serviço deverá acessar o formulário através do link 

https://bit.ly/drive-wifi-unifran, preencher as informações solicitadas e enviar. Após 

enviado, deverá aguardar a análise da PROGRAD e o e-mail autorizando a entrada no 

campus para utilização do serviço. 

Por enquanto, o Drive Thru de Wi-Fi poderá ser utilizado de segunda à sexta-feira 

das 8h às 12h, exceto feriados e pontes. 

Só será permitida a entrada utilizando máscara e carros com mais de uma pessoa 

somente se os passageiros forem da mesma casa. 

 

18. PÓS-GRADUAÇÃO 

18.1. Stricto Sensu 

As aulas dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado e Doutorado 

ocorrerão conforme o Calendário Acadêmico e cronograma da Pós-graduação, via 

Blackboard Collaborate. Os professores poderão utilizar outras ferramentas para o 

desenvolvimento das atividades previstas. 

As bancas de defesa e qualificação serão realizadas de forma remota, também 

pela plataforma do Blackboard, a secretaria de Pós-graduação acompanhará o processo 

documental e instruirá os discentes quanto à solicitação de agendamento. 

As atividades relacionadas aos grupos de pesquisa serão mantidas de forma 

remota e orientadas pelos coordenadores dos Programas e, particularmente, pelos 

docentes orientadores. 

Contato: secretariaposgraduacao@unifran.edu.br ou Whatsapp (16) 99377-

0643. 
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18.2. Lato Sensu 

As aulas dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu serão mantidas de forma 

remota via Blackboard Collaborate conforme Calendário Acadêmico. As orientações serão 

encaminhadas pelos coordenadores de curso. 

Contato: secretariaposgraduacao@unifran.edu.br ou Whatsapp (16) 99377-

0643. 

 

19. INTERNACIONALIZAÇÃO 

No início da quarentena, os docentes e alunos que estavam no exterior realizando 

intercâmbios ou outras atividades retornaram ao Brasil com os devidos cuidados 

orientados pelo Ministério da Saúde, o mesmo ocorreu com os estrangeiros que estavam 

na UNIFRAN. Estes alunos contaram com o apoio integral do Comitê de Relações 

Internacionais (CRI) da UNIFRAN, porém não foram isentos de suas obrigações individuais. 

A recepção de alunos ou professores estrangeiros na UNIFRAN estará suspensa 

durante a vigência deste Plano. 

O CRI, em parceria com os demais escritórios internacionais do Grupo Cruzeiro 

do Sul Educacional, realizou um 1º Webinar internacional com o objetivo de estreitar laços 

com representantes de Universidades da Colômbia, México, Peru e Estados Unidos 

abordando diversos temas dentro do cenário atual.  

Nesta mesma linha, ocorreu em outubro o evento nacional totalmente organizado 

pela UNIFRAN de forma remota.  

A seleção de alunos para as bolsas Santander foi mantida de forma remota, tanto 

para o primeiro semestre quanto para o segundo semestre de 2020. 

Contato:cri@unifran.edu.br. 

 

20. PESQUISA 

Atividades de pesquisa em laboratórios experimentais que não podem ser 

interrompidas: serão feitos esforços para garantir que não mais que duas pessoas 

compartilhem pequenos espaços ou infraestrutura de pesquisa, tentando manter uma 

distância de mais de 2 metros e com medidas adequadas de limpeza e higiene. 
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Os pesquisadores com necessidades em dar andamento às atividades de pesquisa 

deverão comunicar seu superior e também o supervisor do Campus. 

Em caso de necessidade expressa de presença para o manejo de animais relativos 

ao uso em pesquisa (aprovadas pela Comissão de Ética no Uso de Animais), os docentes 

deverão comparecer e não os estudantes. Todas as entradas anteriormente autorizadas 

em feriados e finais de semanas estarão revogadas durante a vigência deste Plano. O 

acesso ao Campus para este fim será liberado apenas mediante aprovação do superior 

hierárquico, supervisor do Campus e responsável do Biotério da Universidade de Franca. 

As atividades práticas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) seguirão cronograma estabelecido pelo orientador. O mesmo se aplica aos 

estudantes no PIBIC E.M., Iniciação Científica Voluntária e do Programa Institucional de 

Iniciação Tecnológica (PIBITI). 

Contato:iniciacaocientifica@unifran.edu.br.  

 

Os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e 

Residência Pedagógica também terão suas atividades regidas pelas orientações dos 

orientadores. 

Contato: pibid@unifran.edu.br ou residenciapedagogica@unifran.edu.br.  

 

21. EXTENSÃO 

As atividades de Extensão (cursos, palestras, encontros, jornadas, oficinas) 

foram mantidas na modalidaderemota. O coordenador, professor ou parceiro deverá fazer 

a proposta ao setor de Extensão que encaminhará o formulário para preenchimento e 

realizará a divulgação, envio de links e emissão de certificados.  

Todas as atividades no período serão oferecidas de forma gratuita com o intuito 

de estimular a participação dos alunos, contribuindo para o bom aproveitamento das 

atividades complementares. 

Serão priorizadas aquelas atividades que tratarem o cenário atual, não só 

relacionado à saúde, como também desenvolvimento de novas habilidade e competências 

(Soft skills), negócios, cuidados, lazer, educação e etc. 
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Atividades que fortaleçam seu protagonismo na contribuição de diminuição de 

desigualdades, proteção da saúde, difusão de cultural, social e econômica do seu entorno 

serão estimuladas. 

O Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) terá suas atividades 

suspensas, porém será mantido o cadastro do desconto dos bolsistas durante os seis 

meses da sua vigência. Após o período de vigor deste Plano de Contingência poderão ser 

abertos novos Editais para participação no Programa, para tanto, os alunos deverão 

acompanhar as publicações em “Avisos” na Área do Aluno. 

Contato: fabricio.silva@unifran.edu.br ou Whatsapp (16) 99154-1747. 

 

22. COMITÊS 

22.1. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) 

O CEP/UNIFRAN terá suas atividades mantidas de forma remota. As reuniões e 

demais deliberações serão feitas via Collaborate seguindo o calendário. Todos os 

esclarecimentos acerca do envio de projetos de pesquisa estão disponíveis no site da 

UNIFRAN. 

Contato: cepe@unifran.edu.br ou Whatsapp (16) 99463-1154. 

 

22.2. Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA) 

A CEUA/UNIFRAN terá suas atividades mantidas de forma remota. As reuniões e 

demais deliberações serão feitas via Collaborate seguindo o calendário. Todos os 

esclarecimentos acerca do envio de projetos de pesquisa estão disponíveis no site da 

UNIFRAN. 

Contato: ceua@unifran.edu.br ou Whatsapp (16) 99463-1154. 
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22.3. Comitê de Biossegurança 

O Comitê de Biossegurança tem forte papel informativo e educativo durante a 

pandemia realizando treinamentos, bem como envio de orientações aos colaboradores. 

Também estão sendo planejados eventos com foco na COVID-19 para o segundo 

semestre. 

As atividades serão realizadas normalmente de forma remota. 

Contato: biosseguranca@unifran.edu.br. 

 

22.4. Comitê de Integridade na Pesquisa (CIP) 

O CIP/UNIFRAN manterásuas atividades de planejamento e atendimento de 

forma remota. As informações relevantes sobre este Comitê poderão ser consultadas no 

site da UNIFRAN. 

Contato: integridade@unifran.edu.br.  

 

22.5. Comitê de Inserção Social (CIS) 

As atividades de planejamento e organização do CIS serão mantidas de forma 

remota. 

Contato: cis@unifran.edu.br. 

 

22.6. Comitê de Integração com o Ensino Básico (CIEB) 

As atividades de planejamento e organização do CIEB serão mantidas de forma 

remota. 

Contato: cieb@unifran.edu.br. 
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22.7. Comitê de Resíduos Químicos e Toxicológicos 

As atividades de controle e fiscalização do Comitê de Resíduos Químicos e 

Toxicológicos serão mantidas, priorizando-se a forma remota. Quando houver necessidade 

de atuação no Campus, o coordenador ou funcionário o farão conforme as orientações 

vigentes. 

Contato: residuos.quimicos@unifran.edu.br. 

 

22.8. Comitê de Relações Internacionais (CRI) 

O CRI/UNIFRAN manterá suas atividades de forma remota voltadas à organização 

de eventos e atendimento de alunos e docentes. 

Contato: cri@unifran.edu.br. 

 

22.9. Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

O NIT/UNIFRAN realizará os atendimentos de empresários, assim como o 

planejamento de eventos e outras atividades de forma remota. Importante ressaltar que, 

devido ao momento atual, serão reforçadas às ações voltadas ao apoio a empresas e micro 

empreendedores através do fortalecimento da parceria com o SEBRAE Franca. 

Contato: crepi@unifran.edu.br. 

 

23. EVENTOS 

Neste período as atividades de extensão serão realizadas por videoconferência 

conforme o envio dos formulários por parte dos docentes ou parceiros, sendo priorizadas 

as atividades gratuitas. 

Os Comitês e coordenações atuarão de forma a incentivar a promoção de eventos 

online gratuitos à comunidade acadêmica. As atividades culturais e campanhas presenciais 

estão suspensas durante a vigência deste Plano de Contingência. 

Especificamente aos colaboradores serão ofertados os “Cursos Livres” e de 

capacitação via Cruzeiro do Sul Virtual. 
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Os alunos e demais interessados deverão se atentar às divulgações via Extensão 

e página da Universidade de Franca. 

 

24. ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

As clínicas de atendimento à população nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Psicologia, Nutrição, Biomedicina, bem como o Núcleo de Práticas Jurídicas terão suas 

atividades presenciais suspensas durante a vigência da quarentena. A clínica de 

Odontologia e o Hospital Veterinário terão mantidos apenas casos emergenciais neste 

período, conforme Regulamento Interno dos respectivos setores. Poderão existir 

atendimentos conforme o retorno das atividades práticas presenciais após comunicação 

da coordenação do curso. 

 

25. CURSINHO POPULAR (UNITODOS) 

As aulas do Cursinho Popular da Universidade de Franca – UniTODOS serão 

mantidas de forma remota, via Blackboard Collaborate, assim como o processo de seleção 

de docentes e alunos. 

Contato: regina.beretta@unifran.edu.br.  

 

26. NÚCLEOS E CENTROS 

Os serviços prestados pelos Núcleos e outros Centros Acadêmicos serão mantidos 

de forma remota, os interessados deverão contatar as respectivas coordenações de curso. 

 

27. COLAÇÕES DE GRAU E ENTREGA DE DIPLOMAS 

27.1. Colações de Grau Oficiais 

As solenidades de Colação de Grau Oficial serão realizadas de forma remota via 

meios digitais que serão comunicadas aos formandos em datas a serem comunicadas, no 

momento adequado. Na ocasião, haverá a possibilidade do acesso de amigos e familiares 

assim como seria na forma presencial. 

As informações serão repassadas pelas coordenações de curso. 
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27.2. Colações de Grau Antecipadas e Especiais 

As solicitações de Colação de Grau Antecipada e Especial serão tramitadas 

normalmente conforme o Regimento Geral da Universidade de Franca.  

No entanto, não haverá assinatura da Ata de forma presencial na data de Colação 

de Grau. Os formandos receberão o Certificado de Conclusão do Curso por e-mail na data 

agendada e assinarão a Ata no momento de retirada do Diploma (considerando os prazos 

para emissão do documento). 

Os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que se 

adequam ao disposto na Portaria Nº 374, de 3 de abril de 2020 do Ministério da Educação, 

terão suas Colações de Grau antecipadas conforme estabelecido no documento. 

 

27.3. Entrega de Diplomas 

A entrega dos Diplomas será realizada de forma presencial mediante o 

agendamento prévio com a Central de Atendimento ao Aluno pelo e-mail 

caa@unifran.edu.br.Após a solicitação de retirada do Diploma via e-mail, a CAA informará 

o dia e horário agendados para a ida do aluno à Universidade, bem como as orientações 

e normas sanitárias necessárias para acesso ao Campus. 

 

28. CURSOS LIVRES GRATUITOS AOS ALUNOS E À COMUNIDADE 

A UNIFRAN tem uma novidade para você! 

A Cruzeiro do Sul Educacional liberou cursos livres gratuitos para toda população 

nesse momento de isolamento social, ótima oportunidade para você aprender novas 

habilidades e se qualificar durante o período de quarentena. 

Para mais informações, acesse https://www.cruzeirodosulvirtual.com.br/cursos-

gratuitos/. 
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29. ACESSO DO ALUNO A TODOS OS DOCUMENTOS E EVENTOS 

Os alunos possuem acesso aos eventos de extensão e podem se inscrever através 

da Área do Aluno, onde também poderá gerar o certificado e cadastrar as atividades 

complementares após o evento. Os documentos e declarações mais solicitados podem ser 

gerados através da Área do Aluno e quando solicitado qualquer declaração específica, esta 

será enviada por e-mail quando o processo por concluído. 

 

30. ACESSO DO ALUNO AO BLACKBOARD 

Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Blackboard, acesse o 

portal www.unifran.edu.br>>> Clique em “Área do Aluno” >>> Digite seu RGM e senha 

>>> Na área do aluno, acesse o link Blackboard localizado no menu à esquerda >>> Já 

dentro da plataforma, clique em “Cursos”. Assim, estará apto a navegar nas disciplinas 

com seus conteúdos e atividades disponíveis. 

Para acessar diretamente pela página da plataforma: Acesse a página da 

Blackboard: https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br>>> Digite no Nome do Usuário: 23 + 

RGM (ex: seu RGM é 1234567-8, então ficará no nome do usuário 2312345678). No campo 

senha, insira sua senha da área do aluno. 

Você também pode optar por acessar via “APP”. Para isso, siga os passos: Baixe 

o aplicativo Blackboard para Android ou IOS >>> Após baixar e instalar o app, abra 

eselecione a sua instituição (Cruzeiro do Sul Virtual) >>> No campo Usuário do 

Blackboard: Digite o número 23 + seu RGM (ex: seu RGM é 1234567-8, então ficará no 

nome do usuário 2312345678) >>>No campo Senha, digite a mesma senha da área do 

aluno>>> clique em Fazer logon. 
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31. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO 

Você poderá ser atendido abrindo uma solicitação através da Área do Aluno > 

CAA online > Faça sua solicitação > Contingência - Atendimento Caa Curso Presencial ou 

conversando com a nossa Assistente Virtual Estela, que poderá tirar suas dúvidas através 

da Área do Aluno e direcionar o seu atendimento. 

  



 

 

32. QUESTÕES FINANCEIRAS 

A UNIFRAN está atenta à realidade econômica que esse momento nos impõe, por 

isso criou e criará campanhas para auxiliar os alunos com parcelas vencidas e a vencer. 

Essas campanhas estão disponíveis em: Área do aluno > financeiro > fazer 

acordo. 

Fique atento à sua Área do aluno, pois as campanhas financeiras serão 

atualizadas frequentemente e divulgadas lá. 

Para mais esclarecimentos sobre questões financeiras entre com requerimento 

via: Área do aluno> CAA online>Faça sua solicitação>Financeiro>Esclarecimento sobre 

valores. 

  



 

 

33. ORIENTAÇÕES GERAIS 

A realização de tutoriais para orientações de trabalhos de conclusões de cursos, 

relatórios científicos de bolsistas e orientações de mestrandos, doutorandos e pós-

doutorandos poderá também ser realizada por outras ferramentas, como Skype ou 

similares. 

Todas as reuniões com pessoas externas à IES e pesquisadores nacionais ou 

internacionais devem ser realizadas por videoconferência, Collaborate ou Skype. 

Está suspenso o uso da capela, atividades de teatro, atividades esportivas, 

Programa UNIFRAN em Forma (PUF), entre outras. 

A entrada no Campus deverá ocorrer apenas com o uso de máscara, seja de 

tecido ou descartável e após a medição da temperatura corporal, respeitando as 

orientações do Comitê de Biossegurança e do setor de Segurança do Trabalho. 

Os colaboradores deverão seguir as orientações do Recursos Humanos e de seus 

gestores. 

As medidas de sanitárias de distanciamento social e higienização deverão ser 

constantemente seguidas. 

Os colaboradores deverão seguir orientações de seus gestores quanto ao 

andamento das atividades administrativas. 

Os temas não abordados neste Plano de Contingência poderão ser esclarecidos 

junto à Reitoria da Universidade de Franca pelo e-mail reitoria@unifran.edu.br. 
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GABINETE DA REITORIA 
 
 

Resolução Reitoria nº 78/2021 
 
 

Aprova as as alterações no Plano de 
Contingência que estabelece as medidas 
para enfrentamento em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-
19) da Universidade de Franca. 

 
 

A Reitora da Universidade de Franca no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, de acordo com o artigo 5º do Regimento Geral, considerando: 

 
 O Art. 16, inciso XIV do Estatuto da Universidade de Franca: que aprova, 
no âmbito de sua competência atos do Reitor praticados sob a forma de ad 
referendum; 
 O Decreto Municipal nº 11.280, de 08 de junho de 2021. 
 

 
RESOLVE 

 
 

Art. 1º - Aprovar as alterações no Plano de Contingência que estabelece as 
medidas para enfrentamento pela COVID-19 da Universidade de Franca. 

 
Art. 2º - O Plano de Contingência terá validade a partir de 11 de junho de 

2021. 
 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, ad referendum 

do Conselho Superior Universitário. 
 
 

Franca, 10 de junho de 2021. 
 

Dê-se ciência, publique-se e 
cumpra-se. 

 

 
Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi 

Reitora 
 

 
 

Registrado(a) no Livro de  

ATOS LEGAIS DA REITORIA - Resolução 

Nº 0078 às FLS. 14 em 10.06.2021. 

Publicado(a) em 10.06.2021. 

Franca, 10.06.2021. 

 

 
Profa. Ma. Ritieres Lovo Souza 

Secretária-geral Interina 


