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Plano de Contingência 

Considerando o COVID-19, a Universidade de Franca elabora o seguinte Plano de 

Contingência: 

 

1) Aulas: suspensão das aulas presenciais de graduação (nas modalidades presencial e 

semipresencial) e pós-graduação Stricto e Lato Sensu, especializações de qualquer 

natureza e extensão, do dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2020, 

para que as atividades presenciais sejam substituídas por atividades não 

presenciais, respeitando-se o preconizado na portaria MEC número 2117, de 6 de 

dezembro de 2019; 

 

2) O aprendizado fora da sala de aula será realizado pelo uso das ferramentas 

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

videoconferência: Blackboard e Blackboard Collaborate poderão ser empregadas 

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

aprendizado. No material anexo apresentamos informações de como proceder com 

as aulas online; 

 

3) Da mesma forma, será conveniente realizar tarefas e/ou trabalhos que permitam 

avaliar o progresso dos alunos na assimilação dos referidos materiais; 

 

4)  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; 
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5) 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; 

 

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

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

suas atividades suspensas do dia 17 de março de 2020 a 22 de março de 2020. A 

clínica de Odontologia e o Hospital Veterinário terão mantidas apenas casos 

emergenciais neste período, conforme Regulamento Interno dos respectivos 

setores; 

 

7)  Suspensão de eventos e atividades culturais no campus do dia 17 de março de 

2020 até o dia 22 de março de 2020; 

 

8) Suspensão de visitas externas do dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 

2020; 

 

9)  Suspensão das atividades de extensão do dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de 

março de 2020; 

 

10)  Retorno de alunos e professores da UNIFRAN que saíram para o exterior nas 

modalidades de bolsas ou outras atividades: só poderão retornar às atividades 

existentes e liberadas na Universidade após período de quarentena em casa, 

responsabilizando-se a avisar à Universidade sobre a data de retorno e situação de 

saúde na chegada e durante o período de quarentena recomendado pelas 

autoridades competentes. A responsabilidade individual no envio destas informações 

será evocada. O Comitê de Relações Internacionais lidará com estas situações; 
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11) A recepção de alunos ou professores estrangeiros na UNIFRAN estará suspensa de 

17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2020; 

 

12)  Autorização para deslocamentos de profissionais ou acadêmicos para viagens 

nacionais ou internacionais serão condicionadas às análises pela Reitoria e Pró-

reitorias; 

 

13)  Defesas de Teses e Dissertações: a) serão suspensas a partir do dia 17 de março 

de 2020 até o dia 30 de março de 2020 todas as bancas não-emergenciais; b) nas 

bancas emergenciais autorizadas pela CPG os membros externos deverão participar 

por videoconferência e não será permitida a presença de público; 

 

14) Todas atividades fora do Campus, de colaboração ou visitas devem ser suspensas 

do dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2020; 

 

15) Atividades de pesquisa em laboratórios experimentais que não podem ser 

interrompidas: serão feitos esforços para garantir que não mais que 10 pessoas 

compartilhem pequenos espaços ou infraestruturas de pesquisa, tentando manter 

uma distância de mais de um metro e com medidas adequadas de limpeza e 

higiene; 

 

16) Em caso de necessidade expressa de vinda 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 do 

dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2020; 
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17) Recomenda-se que todas as reuniões com pessoas externas à IES e pesquisadores 

nacionais ou internacionais sejam realizadas por vídeoconferência, Collaborate ou 

Skype; 

 

18) Todas as atividades de gerenciamento individuais serão mantidas, incluindo aquelas 

relacionadas à tomada de decisões; 

 

19)  As reuniões presenciais de órgãos colegiados ou outras comissões deverão ser 

evitadas do dia 17 de março de 2020 até o dia 22 de março de 2020; 

 

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

Programa Unifran em Forma (PUF), entre outras; 

 

21) A Pró-reitoria de Graduação irá elaborar plano de utilização do Ambiente Virtual 

(Blackboard); 

 

22) Plataforma Sucupira: o serviço de coleta de dados da Plataforma Sucupira não será 

interrompido. A equipe será rearranjada espacialmente para evitar contato próximo. 

Funcionários do grupo de risco trabalharão remotamente; 

 

23) Atendimento ao público será mantido no horário normal; 

 

24)  O prazo para a devolução de livros e eventuais pagamentos de multas serão 

gerenciados pela Biblioteca de forma a minimizar prejuízos ao aluno; 

 

25) Não está permitido a ida de alunos em outras IES para realização de intercâmbios 

ou experimentos.  
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Anexo – Procedimento para as aulas online 

 

A 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. 

Esses materiais estão disponíveis no endereço a seguir: 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/aula_r

emota.aspx 

Observação: É preciso estar logado no e-mail corporativo para acessar o endereço acima. 

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

algumas dicas bastantes úteis: 

• o horário regular de sua aula deve ser mantido, para que os estudantes possam 

participar da aula online. 

• a webaula deverá ter cerca de 60 minutos, sendo 40 minutos para apresentação do 

conteúdo e 20 minutos para a troca de ideias, discussões a respeito do conteúdo e 

dúvidas dos estudantes. 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. 

• materiais diversos como vídeos, powerpoint, ilustrações e etc, podem e devem ser 

utilizados, com o objetivo de tornar a webaula mais interativa e dinâmica. 

• materiais para estudo dos alunos, realização de atividades ou avaliação, são elementos 

que podem dinamizar o encontro virtual. 

• a webaula deverá ser gravada, para que os estudantes possam acessá-la 

posteriormente, caso necessitem. 

• a webaula poderá ser realizada de qualquer localidade em que o professor se 

encontrar. 

Caso haja a necessidade de algum apoio além dos previstos nos tutoriais disponíveis no 

endereço acima, o professor poderá contar com o apoio dos colaboradores locais, 

responsáveis pelas Disciplinas Online (DOLs) das instituições do grupo. 


