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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

I. AULAS 

 

As aulas e demais atividades acadêmicas dos cursos de graduação e pós-graduação, presenciais do 
Centro Universitário de João Pessoa - UNIPE estão suspensas, no período de 30 de março a 07 de 

abril de 2020, em atendimento às orientações dos órgãos governamentais, inclusive, do que 

dispõem o Decreto nº 9456/2020, de 15.03.2020, do Município de João Pessoa e o Decreto nº 
40.135, de 20.03.2020, do Governo do Estado da Paraíba. Em virtude desta suspensão, todas as 

aulas serão ministradas remotamente, utilizando-se do Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA), 

de forma assíncrona ou síncrona, via internet. Portanto, cada docente apresentará o novo 
cronograma de execução das aulas, de modo a contemplar as atividades virtuais que serão 

realizadas, enquanto os alunos deverão acessar o sistema e realizar os estudos. 

 

Aulas virtuais síncronas: 
 

Mediante prévio agendamento com a turma, dentro do horário regular da aula, o docente e os seus 

alunos poderão se conectar simultaneamente por meio de link específico disponibilizado pelo 
professor na Plataforma BlackBoard Collaborate. 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. 

 

Aulas virtuais assíncronas: 

 
Cada docente disponibilizará os materiais de estudos, via Plataforma BlackBoard tais como: listas 

de atividades, textos, vídeo aulas, podcasts, áudios, links para discussões, documento, arquivo, 

SCORM, áudios, imagens, vídeos, pasta e módulo de aprendizagem. A postagem ocorrerá até o dia 
e horário da aula. 

Neste caso das aulas assíncronas, o professor deverá, obrigatoriamente, disponibilizar um fórum de 

interações e discussões sobre o conteúdo de cada aula, onde cada estudante deverá realizar 

intervenções. 
 

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. 

 

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. 

 
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. 
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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. 

 

Os alunos devem acompanhar os avisos disponibilizados pelos docentes antes e após as aulas, os quais 
também poderão ser encaminhados via e-mail. 

 

Considerando a Portaria MEC Nº 345, de 19 de março de 2020, que altera a Portaria MEC nº 343, que 
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 

de pandemia do Novo Coronavírus, COVID-19, especificamente para o curso de Medicina, 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. 

 

Orientamos aos docentes que, dúvidas quanto à plataforma Blackboard, podem ser sanadas através da 
sala de suporte ao professor na plataforma; já problemas referentes a TI, podem ser dirimidos pelo GIS 

no SIAA, em caso de dúvida, quanto à abertura do chamado no sistema, sugerimos ligação ao NTI 

local (2106-9311/2106-9255/2106-9257), para a devida orientação. Os discentes com dúvidas devem 

remeter suas situações aos docentes, coordenador do curso ou representante de turma. 
 

 

II. ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS CURRICULARES 
 

Todos os estágios obrigatórios presenciais estão suspensos, sendo que os cronogramas de execução e 

os Planos de Atividades dos estágios também serão readequados e divulgados, quando do retorno das 
atividades presenciais, pelas respectivas coordenações de curso. 

 

Orienta-se que as atividades inerentes aos cursos que atuam no Ubtech Office sejam realizadas 

remotamente, sempre que possível. 
 

Os docentes do Curso de Direito poderão convencionar com os estudantes para que as peças 

processuais dos processos eletrônicos sejam elaboradas remotamente e encaminhadas para correção, 
de acordo com cada caso. Nesta hipótese, as dúvidas poderão ser sanadas por Skype, e-mail ou próprio 

BlackBoard, por exemplo. 

 

A Coordenação de Estágios e Convênios Institucionais – COESI – estará funcionando, conforme 
abaixo discriminado: 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 19h 

 
coesi@unipe.edu.br  

giselly.lima@unipe.edu.br 

 

 

 

 

 

mailto:coesi@unipe.edu.br
mailto:giselly.lima@unipe.edu.br


 

 

 
 

 

www.unipe.edu.br 
 
 

BR-230 – KM 22, Água Fria 
58053 002 

João Pessoa PB Brasil 
T F 55 83 2106 9202 

 

 

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

 

III.    BIBLIOTECA 

 

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

até 07/04/2020. De todo modo, os estudantes poderão utilizar o acervo de livros e periódicos 

eletrônicos disponíveis na Biblioteca virtual (Bib. Virtual Universitária, Minha biblioteca e Editora 
RT), que pode ser acessada pela Área do Aluno. Além das plataformas: unipebooks 

(http://books.unipe.edu.br) e base de dados de TCC (https://bdtcc.unipe.edu.br/). 

 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

 

7h às 17h 

 

biblioteca@unipe.edu.br 

 

 

 

IV. AVALIAÇÕES 

 

Ainda que as datas previstas para este Plano de Contingência não contemplem o período de avaliação, 

conforme calendário acadêmico, adiantamo-nos em informar que, as avaliações poderão seguir 
calendário adaptativo.  

 

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

 

 

V. ENTREGA DAS ATIVIDADES DO REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIOS 

DOMICILIARES 

 

A data da entrega das atividades do Regime de Exercícios Domiciliares (RED), para aqueles 
estudantes que estavam amparados por atestados médicos de pelos menos 15 dias, com vigência 

iniciada antes da suspensão das aulas ou para as gestantes em período de licença, será reagendada pela 

Coordenadoria do Curso e comunicada aos estudantes. A coordenação poderá pactuar que a entrega 
ocorra via e-mail. 

 

 

 Vl. EVENTOS, VISITAS TÉCNICAS, PESQUISA, EXTENSÃO E ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Estão cancelados quaisquer tipos de eventos presenciais agendados na instituição (congressos, 
jornadas, seminários, conferências, atividades culturais, dentre outros), as atividades e eventos de 

extensão e as atividades extramuros (a exemplo das visitas técnicas), os quais poderão ser futuramente 

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

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ON-LINE 

 

http://books.unipe.edu.br/
https://bdtcc.unipe.edu.br/
mailto:biblioteca@unipe.edu.br
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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. 
E o reconhecimento de atividade on-line equiparadas às presenciais seguirá conforme Resolução 

102/2019 que rege as Atividades Complementares. 

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

normativa.  

 

As atividades descritas abaixo serão aceitas com participação em formato presencial ou on-line, 
ressalvadas as orientações das normativas que regulam especificamente os programas: 

 Programa de Monitoria; 

 Programa de Pesquisa e Extensão; 

 Participação na organização, apresentação de trabalhos e como ouvinte em eventos realizados 

online com certificação reconhecida. 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

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. 

                                                                                                                      

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 Contigência 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. 

 
 

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 

 

 

 

https://bit.ly/33JYoRw
mailto:asped@unipe.edu.br
mailto:vieira.lima@unipe.edu.br
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VII. 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. 

 

A Coordenadoria de Monitoria, Pesquisa e Extensão – COMPEX – atenderá conforme informações 
a seguir: 

 

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 

 

 

VIII. ORIENTAÇÕES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

As orientações do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ocorrerão remotamente e de acordo com o 

cronograma repassado pelo professor orientador a cada orientando, podendo ser utilizado e-mail, 
Skype, google hangouts, Blackboard ou outra ferramenta eletrônica escolhida pelo docente. 

 

As pesquisas que envolvam coletas de dados, sejam de pessoas ou de animais, estarão suspensas no 

período disciplinado por este Plano de Contingência. 
 

 

IX. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU E STRICTO SENSU 
 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

As aulas da pós-graduação lato sensu podem ser realizadas de maneira assíncrona e/ou síncrona. 

Contudo, para estas é necessária autorização prévia do(a) coordenador(a) do respectivo curso e da 

coordenadoria dos cursos de pós-graduação e educação continuada. Ademais, quanto aos estágios e 
atividades práticas, os mesmos estão suspensos, sendo que os cronogramas de execução e os Planos de 

Atividades serão readequados e divulgados, quando do retorno das atividades presenciais, pelas 

respectivas coordenações de curso. 
 

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

microsoft teams, google hangouts, por exemplo, poderá ser amplamente empregado para o 
compartilhamento de informações com os alunos, assim como apresentações de trabalhos e 

tutoriais. 

 

Nas atividades assíncronas e síncronas, o controle das presenças dos alunos será registrado 

eletronicamente, de acordo com os acessos realizados, e entrega das atividades, nos prazos 

indicados pelos professores. 

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

agendadas para este período, poderão ocorrer de forma remota (BlackBoard, Skype, ou outra 

plataforma digital). 

mailto:asped@unipe.edu.br
mailto:vieira.lima@unipe.edu.br
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Caso se oponha à mantença da banca na data pré-agendada, o concluinte do curso de pós-graduação 

lato sensu deverá formalizar o pedido de reagendamento, encaminhando e-mail para 

coposgrad@unipe.edu.br, com pelo menos 4 (quatro) dias de antecedência. 
 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

 

8h às 22h 

 
coposgrad@unipe.edu.br 

 

 
 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

As bancas de defesa de Dissertação do Programa de Mestrado em Direito, emergenciais, agendadas 
para este período, poderão ocorrer de forma remota (BlackBoard, Skype, ou outra plataforma digital). 

 

Caso se oponha à mantença da banca na data pré-agendada, o mestrando deverá formalizar o pcdido 
dc rcagendamento, encaminhando e-mail (ppgdireito@unipe.edu.br), 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. 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

 

8h às 20h 

 
ppgdireito@unipe.edu.br 

 

 

 

X. FUNCIONAMENTO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

Os setores administrativos/acadêmicos realizarão suas atividades remotamente, em home office, 
adequando-se ao contexto atual e seguindo as orientações e comunicados do setor de RH. 

 

 

XI. REUNIÕES 

 

As reuniões presenciais serão evitadas, sendo recomendado que ocorram por videoconferência, 
Collaborate ou Skype. 

 

 

XII. FUNCIONAMENTO DAS CLÍNICAS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 
 

Os atendimentos nas clínicas-escolas, bem como os Núcleos e Escritórios de Práticas Jurídicas, 

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e Núcleo de Acessibilidade Institucional (NAI) estão 
suspensos até 07 de abril de 2020. 

 

 

mailto:coposgrad@unipe.edu.br
mailto:ppgdireito@unipe.edu.br
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XIII. EDITAIS COM PRAZOS EM ANDAMENTO 

 

Os prazos estipulados nos Editais lançados pelo UNIPÊ e que não dependam de prazos estabelecidos 

por instituições parceiras ou órgãos públicos serão prorrogados, de acordo com cada caso, e 
divulgados à comunidade acadêmica com novo cronograma de datas. 

 

 

XIV. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

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

outras atividades, somente poderá ocorrer após período de quarentena domiciliar. Neste caso, deverão 
comunicar ao Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação a data de retorno e a situação 

de saúde quando da chegada e durante o período de quarentena recomendado pelas autoridades 

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

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

supracitado Escritório, orientação referente à regularização simplificada de matrícula. Destaque-se 
que tanto os alunos que permaneçam em intercâmbio, quanto os que retornem, não arcarão com 

prejuízo acadêmico. 

 

O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação está atendendo remotamente, conforme 
informação a seguir: 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

 
8h às 18h (segunda a quinta-feira) 

8h às 17h (sexta-feira) 

 
eirc@unipe.edu.br 

 

 

XV. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) E COMISSÃO DE ÉTICA NO USO 

DE ANIMAIS (CEUA) 

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. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7hs às 17hs cep@unipe.edu.br 

 

Os assuntos que digam respeito ao CEUA, podem ser conversados através dos contatos abaixo:  

Horário de Atendimento Remoto Meios 

7hs às 17hs 
 

ceua@unipe.edu.br 

 

mailto:eirc@unipe.edu.br
mailto:cep@unipe.edu.br
mailto:ceua@unipe.edu.br
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XVI. SECRETARIA GERAL DE ENSINO 

 

A Secretaria Geral de Ensino – SEGEN funcionará de remotamente: 

 

Horário de 

Atendimento 

Remoto 

Meios 

8h às 18h 
segen@unipe.edu.br 

 

 

XVII. SETOR DE CRÉDITO ESTUDANTIL 

 

O setor de crédito Estudantil estará atendendo remotamente, através dos contatos a seguir: 

 

Horário de 

Atendimento 

Remoto 

Meios 

10h às 19h 

fies@unipe.edu.br 

 
- Aluno Fies, se você foi selecionado na lista de espera, você 

pode enviar sua documentação para o email:  

fies@unipe.edu 

 
- Aditamento Fies: Se seu aditamento foi simplificado, favor 

abrir um chamado na área do aluno, que enviaremos o seu 

DRM por e-mail. 
 

 

-Aluno Prouni,  se você foi pré-selecionado na lista de espera, 

o prazo foi prorrogado por tempo indeterminado, mas caso 
deseje, você pode enviar sua documentação para o email: 

prouni@unipe.edu.br 

 

 

XVIII. SETOR FINANCEIRO 

O setor financeiro estará atendendo remotamente, através dos contatos a seguir: 

 

Horário de 

Atendimento 

Remoto 

Meios 

 

8h às 22h 
tesouraria@unipe.edu.br 

mailto:segen@unipe.edu.br
mailto:fies@unipe.edu.br
mailto:fies@unipe.edu
mailto:prouni@unipe.edu.br
mailto:tesouraria@unipe.edu.br


 

 

 
 

 

www.unipe.edu.br 
 
 

BR-230 – KM 22, Água Fria 
58053 002 

João Pessoa PB Brasil 
T F 55 83 2106 9202 

 

 

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

 

XIX. COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

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

 

Curso 
Horário de Atendimento 

Remoto 
Meios 

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

Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas 

08h às 18h secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

Arquitetura e Urbanismo 08h às 22h arquitetura@unipe.edu.br 

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfermagem 
7h às 22H 

 
enfermagem@unipe.edu.br 

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

vitor.pontes@unipe.edu.br 

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

 

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

 

Fisioterapia 7h às 17h 
fisio@unipe.edu 

 

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

 

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

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

mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:arquitetura@unipe.edu.br
mailto:colab@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:Secretaria.ubtech@unipe.edu.br
mailto:secretaria.moda@unipe.edu.br
mailto:secretaria.interiores@unipe.edu.br
mailto:secretaria.grafico@unipe.edu.br
mailto:direitopedagogico@unipe.edu.br
mailto:edfisica@unipe.edu.br
mailto:enfermagem@unipe.edu.br
mailto:antonio.silva@unipe.edu.br
mailto:vitor.pontes@unipe.edu.br
mailto:esteticacosmetica@unipe.edu.br
mailto:secretaria.farmacia@unipe.edu.br
mailto:fisio@unipe.edu
mailto:fono@unipe.edu.br
mailto:secretaria.ubtech@unipe.edu.br
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Gestão Pública 8h às 18h 
secretaria.ubtech@unipe.edu.br 

 

Gestão de Recursos 

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

Gestão da Tecnologia da 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Serviço Social 8h às 12h sérvio.social@uniep.edu.br 

secretaria.servsocial@unipe.edu.br 

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

 

 

XX. REITORIA 

 

A Reitoria funcionará de forma remota com os procedimentos que envolvem análises de processos, 
relatórios de gestão e suporte ao corpo de coordenadores e docentes. O atendimento será pelos canais e 

horários a seguir: 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

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

 

8h às 18h 
proac@unipe.edu.br 

 

 

 

XXI. CPA 

 
A Comissão Própria de Avaliação estará realizando suas atividades remotamente, conforme horários 

e contatos abaixo: 

 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

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

rafaela.nobrega@unipe.edu.br 
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