
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORTARIA 20/2020 – REITORIA 

 

Atualiza o Plano de Contingência da Portaria nº 

17/2020 – Reitoria, para atender a Portaria 

MEC nº 343, de 17 de março de 2020, a Portaria 

395, de 15 de abril de 2020 e o Decreto GDF nº 

40.817, de 22 de maio de 2020. 

 

A MM. Reitora do Centro Universitário do Distrito Federal–UDF, Professora Dra. Beatriz 

Maria Eckert-Hoff, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, 

CONSIDERANDO o teor do Decreto GDF nº 40.817, de 22 de maio de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus por tempo indeterminado; 

CONSIDERANDO a expedição a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020 e a 

Portaria 395, de 15 de abril de 2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 

meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Coronavírus – COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação aos docentes e discentes para continuidade 

das atividades letivas e a aplicação de medidas emergenciais para conter a disseminação da 

COVID-19 e preservar a saúde de todos e a relevância de se atualizar o Plano de Contingência 

constante da Portaria Reitoria nº 17/2020. 

RESOLVE 

Art. 1º - Atualizar o Plano de Contingência do UDF, constante da Portaria Reitoria nº 

17/2020, de modo a prever as medidas contingenciais que serão adotadas por tempo 

indeterminado, reorganizar as atividades acadêmicas e dar continuidade ao semestre letivo com 

o Ensino Remoto Síncrono Emergencial - ERSE, nos termos do documento em anexo. 

Art. 2º - Eventuais omissões ou divergências procedimentais que eventualmente ocorram 

no Plano de Contingência serão dirimidas pela Reitoria. 

Art. 3º - Em virtude da presente Portaria, as disposições em sentido contrário constantes 

da Portaria Reitoria nº 17/2020 estão revogadas. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor e produz efeitos nesta data, devendo ser socializada 

junto à comunidade acadêmica. 

Brasília/DF, 31 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 

Reitora 
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1. ENSINO REMOTO SÍNCRONO EMERGENCIAL - ERSE 
 

As aulas dos cursos de Graduação e de Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) e demais 

atividades acadêmicas presenciais estão suspensas por tempo indeterminado, em atendimento ao 

Decreto GDF nº 40.817 de 22 de maio de 2020 e amparado pela Portaria MEC nº 395, de 15 de 

abril de 2020. Todos os Professores do UDF apresentarão cronograma de execução das aulas para 

o período, com vistas a contemplar o cumprimento do Plano de Ensino de cada disciplina. As aulas dos 

cursos acontecerão em meios digitais no Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA) Blackboard, 

via internet, com o “Ensino Remoto Síncrono Emergencial – ERSE”. 

 

 

 

 

O ERSE permanecerá acontecendo em tempo real, de forma síncrona, no horário das 

aulas. As aulas permanecerão gravadas e disponíveis no Blackboard para que, em casos de 

necessidade, os alunos possam acessá-las posteriormente de forma assíncrona. 

 

 

 

 

 

 

 

O professor pode acessar ao Blackboard pela “Área do Professor” ou pelo caminho abaixo: 
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Os alunos podem acessar ao 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. 

 

 

 

 

 

 

2. CALENDÁRIO ACADÊMICO DO UDF 

 

O Calendário Acadêmico segue ativo contemplando a última alteração na Portaria nº 17 de 

22 de abril de 2020. O UDF está comprometido em cumprir com o semestre letivo no intuito de 

não prejudicar a formação de nossos estudantes. O Calendário Acadêmico do UDF está disponível 

na Área do Aluno. 

Quando da divulgação da autorização governamental para o retorno das atividades 

presenciais, estágios e práticas, a coordenação de curso encaminhará o cronograma específico de 

reposição destas atividades, atendendo às especificidades e regulamentações de cada curso. 

 

 

3. ESTÁGIOS CURRICULARES E PRÁTICAS CLÍNICAS 

 

O UDF está seguindo as orientações encaminhadas pela Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), constantes na 

Portaria MEC nº 343/2020. Assim, os estágios obrigatórios presenciais e as disciplinas de práticas 

e clínicas dos cursos de Graduação estão suspensos e serão repostos posteriormente.  

Entretanto, o Decreto nº 40.817, de 22 de maio de 2020, do GDF autorizou o retorno dos 

alunos dos cursos de Enfermagem e Farmácia do UDF para as atividades de Estágio Curricular 

Obrigatório para a atuação no combate a pandemia. No início do mês de junho, os coordenadores 

dos estágios contatarão os estudantes abrangidos pela referida normativa para socializar o 

cronograma das datas e atividades de estágio.  

Link:https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br/ 
Login: login utilizado no SIAA 

Senha: mesma senha utilizada no SIAA 
 

Link: https://bb.cruzeirodosulvirtual.com.br  

Usuário: Digite o número 14 + seu RGM  

Senha: insira sua senha da área do aluno 
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3.1. Estágios dos Cursos da Saúde Indicados para a ação “O BRASIL CONTA 

COMIGO” 

 

Os estudantes matriculados no último ano dos cursos de 

Enfermagem e Farmácia do UDF 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, dos 

cursos de Enfermagem e Farmácia, que não estiverem matriculados no último ano do curso. 

 

 

4. CENTRAL DE ESTÁGIOS DO UDF 

 

A Central de Estágios está trabalhando de forma remota a fim de atender e encaminhar todas 

as demandas necessárias para o cumprimento dos estágios quando do retorno às aulas presenciais. 

 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
central.estagios@udf.edu.br 

61 99823-5930 

 

 

Os estágios e as práticas serão realizados de acordo com as especificidades das áreas, 

em consonância com as diretrizes de cada curso.   

mailto:central.estagios@udf.edu.br
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5. MONOGRAFIAS E TRABALHO DE CURSO 

 

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. 

 

 

6. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

O prazo final para postagem das Atividades Complementares será 30 de junho de 2020. As 

dúvidas podem ser resolvidas via atendimento remoto. Seguem contatos:  

 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
aacc@udf.edu.br 

61 99823-5930 

 

 

7. REGIME ESPECIAL 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 ou para as gestantes em período 

de licença serão enviadas por meio digital e a entrega das atividades será combinada com a 

Coordenação do Curso.  

 

 

8. AVALIAÇÃO E PRESENÇAS/FALTAS – ENSINO REMOTO SÍNCRONO 

EMERGENCIAL - ERSE 

 

 

8.1. Avaliação semestral: A1 PR-ERSE e A2-ERSE 

 

mailto:aacc@udf.edu.br
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 A A1 Prova Regimental ERSE (A1 PR-ERSE) representa 5,0 (cinco) pontos do total de 

10,0 (dez) do semestre. Essa pontuação é absoluta, ou seja, nesse modelo não será aplicada a “nota 

globalizada”. Os 5,0 (cinco) pontos restantes compreendem a outros instrumentos de avaliação 

aplicados por cada professor na A2-ERSE. 

Todas as disciplinas dos cursos de Graduação do UDF, ministradas remotamente, 

participarão da A1 PR-ERSE. São excluídas desse rol: as disciplinas ministradas remotamente que 

têm caráter prático/projetos, Libras e as MI´s, com a anuência e ciência do coordenador de curso, 

além dos estágios e práticas.  

A A1 PR-ERSE abordará os conteúdos contemplados no Plano de Ensino de cada 

disciplina, devidamente alinhados com o professor. 

Cada professor ficará responsável pela elaboração e inserção das questões no BlackBoard 

de suas respectivas disciplinas/turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 PR-ERSE
(5,0 pontos)

A2-ERSE 

(5,0 pontos)

AVALIAÇÃO

(10,0 PONTOS)

A A1 PR-ERSE ocorrerá das 8h do dia 01/06 até às 23h59 do dia 02/06. 

O aluno terá 2 (duas) tentativas de acesso à prova antes do envio final, com a prevalência 

da maior nota.  TODOS os alunos realizarão a A1 PR-ERSE no mesmo período, com tempo de, no 

máximo, 90 minutos para as disciplinas de 100h/aula e 160h/aula, máximo 60 minutos para as 

disciplinas com carga 80 h/aula e 60 h/aula e com tempo de, no máximo, 45 minutos para as 

disciplinas com carga 40 h/aula. O aluno receberá aviso do próprio sistema acerca do tempo de 

prova para seu controle de respostas. 
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IMPORTANTE!!!!! 

Vejam todos os detalhes da avaliação no informativo PR-ERSE disponibilizado no link: 

biolinky.co/apoioaluno 

 

     

 

 

A A2-ERSE representa 5,0 (cinco) pontos do total de 10,0 (dez) do semestre. Os 5,0 (cinco) 

pontos restantes compreendem a A1 PR-ERSE.  

A A2-ERSE pode ser realizada ao longo do semestre letivo, a critério do professor, 

observando a data limite estabelecida no calendário acadêmico para o lançamento das notas. 

O professor é responsável pela elaboração e inserção no sistema da A2-ERSE, que será 

realizada pela plataforma Blackboard. O professor elaborará novo cronograma com a previsão das 

avaliações. 

O professor de cada disciplina é o responsável pela elaboração e inserção das avaliações 

que compõem a A2-ERSE na plataforma BlackBoard. As notas das avaliações A1 PR-ERSE e A2-

ERSE serão lançadas pelo professor no sistema SIAA na data prevista no calendário acadêmico.  

A A1 PR-ERSE será aplicada na data prevista no Calendário Acadêmico. A A2-ERSE 

será gerenciada de acordo com o planejamento do professor (quantidade, formatos e datas), 

durante todo o semestre. 

A Nota Final (NF) será expressa apenas em números inteiros e meios. Assim, haverá o 

arredondamento automático dos décimos.   

O aluno que alcançar menção igual ou superior a 1,0 (um) na PR-ERSE (A1) ou na 

Avaliação Docente A2-ERSE terá direito a realizar uma Avaliação Final (AF).  
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A pontuação AF é de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) e o resultado obtido substituirá a menor nota 

lançada no sistema, seja a A1 PR-ERSE ou a A2-ERSE.  

Se a menção obtida na AF for inferior a A1 PR-ERSE ou A2-ERSE não haverá substituição 

de nota. Caso obtenha NF inferior a 6,0 (seis), após a AF, o aluno será considerado reprovado. O 

aluno que, habilitado para a AF, não se submeter à avaliação, permanecerá com a nota obtida a 

partir da soma da A1 PR-ERSE e a A2-ERSE, como nota final. 

 

Disciplinas On-line   

A A1 seguirá o modelo da PR-ERSE e ocorrerá de 8h do dia 01/06 até às 23h59 do dia 

02/06, e serão aplicadas as mesmas regras. 

A A2 seguirá o calendário, formato e pontuação já pré-estabelecida pelos tutores e 

professores das respectivas disciplinas. Portanto, é importante que se atentem às informações 

postadas em cada uma delas no BlackBoard, de acordo com os ciclos. 

 

8.2. Cômputo de presenças/faltas no ERSE 

 

Conforme previsto em Regimento, 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 ERSE as presenças serão computadas quando do acesso ao sistema ou 

quando da participação nas atividades propostas nas disciplinas disponíveis no BlackBoard. 

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

 

 

9. PROGRAMA DE MONITORIA EM VIGÊNCIA E MONITORIA ERSE 

 

O Programa de Aluno Monitor em vigência no UDF continuará mantido por meio do Ensino 

Remoto Síncrono Emergencial - ERSE. Cada coordenador e/ou professor supervisor pode 

alinhar diretamente com o aluno monitor as atividades que serão desenvolvidas no AVA, 

reformulando o Plano de Atividades.  

Os relatórios mensais deverão ser entregues até 19/06/2020, juntamente com as Atas de 

reuniões e as fotos das webconferências, como forma de arquivo das evidências, para a Assessoria 

Pedagógica.  
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O Programa de Aluno Monitor Interativo Voluntário ERSE tem como principal objetivo 

possibilitar o suporte e a interatividade aluno/professor nas atividades acadêmicas no ensino 

remoto por meio da plataforma BlackBoard. O aluno poderá se 

candidatar via edital observando os requisitos prévios para o processo 

seletivo. 

Aos alunos que participarem da Monitoria ERSE será concedido 

certificado de participação no total de 60hs, que poderá ser utilizado para 

cômputo das Atividades Complementares (AC), no limite das horas dispensadas para a atividade, 

de acordo com o Regulamento. Os relatórios deverão ser entregues até o dia 19/06/2020. 

 

 

10. PROGRAMA ALUNOS EMBAIXADORES 

 

O Programa de Alunos Embaixadores deverá seguir normalmente com suas atividades por 

meio do Ensino Remoto Síncrono Emergencial – ERSE. O principal objetivo é fortalecer a 

comunidade acadêmica por meio do protagonismo discente frente aos desafios e demandas pela 

melhoria constante e excelência da Educação no UDF. A conexão com o coordenador de curso é 

fundamental para o bom andamento das atividades. Os Alunos Embaixadores deverão estar atentos 

às demandas das coordenações de seus cursos. 

As coordenadoras do Programa manterão reuniões 

semanais. Dentre as atividades previstas, estão: i) reuniões 

com os coordenadores; ii) reuniões com as coordenadoras 

do programa; iii) apoio aos calouros; iv) atividades em 

conjunto com os representantes de turma; v) 

acompanhamento das atividades do seu curso; apoio aos 

alunos neste período de ensino remoto – ERSE.  Todas as 

reuniões serão realizadas via BlackBoard: Collaborate ou 

Teams. 

 

 

11. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca do UDF, buscando inovar cada vez mais, criou o novo serviço de Drive-

Thru Biblioteca UDF – ERSE. 
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O serviço consiste no empréstimo de livros entregues diretamente ao aluno, que pode ser 

feito em seu carro ou pessoalmente na entrada principal do Edifico Sede (W4). 

Além disso, estão disponíveis diversos títulos de livros e periódicos on-line por meio de 

diferentes plataformas de e-books e bases de dados.  Para acessar o material, basta clicar nos links 

abaixo:   

- Biblioteca Virtual Universitária: https://plataforma.bvirtual.com.br/ 

- Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

- ProviewRT: https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=CRUZ-

2&signontoken=0405202053517a908e8c51874dbcb3520985689c452b#/library 

- VLex: https://2019.vlex.com/ 

- EBSCO: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=55af5a54-c07d-
430a-a61c-9f8f577847cf%40pdc-v-sessmgr05  

 

Obs.: todos os acessos aos e-books são autenticados e devem ser realizados pela área do 

aluno. 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/
https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=CRUZ-2&signontoken=0405202053517a908e8c51874dbcb3520985689c452b#/library
https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=CRUZ-2&signontoken=0405202053517a908e8c51874dbcb3520985689c452b#/library
https://2019.vlex.com/
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=55af5a54-c07d-430a-a61c-9f8f577847cf%40pdc-v-sessmgr05
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=55af5a54-c07d-430a-a61c-9f8f577847cf%40pdc-v-sessmgr05
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A Biblioteca conta com equipe para auxílio remoto, por meio do e-mail: 

biblioteca@udf.edu.br. 

 

 

12. MESTRADO EM DIREITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

 As aulas no Mestrado continuam ocorrendo conforme o calendário, por meio do Ensino 

Remoto Síncrono Emergencial – ERSE. As bancas de defesa de dissertação poderão ocorrer de 

forma remota, por meio do BlackBoard Collaborate. Ao final da banca a secretaria do Mestrado 

encaminhará a ata aos participantes e as assinaturas serão incluídas no documento por cada 

membro da banca e, posteriormente, enviadas de forma digitalizada.  

Caso o mestrando se oponha à mantença da banca na data pré-agendada, este poderá 

formalizar o pedido de reagendamento, com pelo menos 4 (quatro) dias de antecedência. 

Os Grupos de Pesquisa do Mestrado continuam acontecendo de forma remota nos 

mesmos dias e horários previstos no calendário. Para participar basta acessar os links abaixo: 

Linha 1 

Constitucionalismo, Direito do Trabalho e Processo 
https://join.skype.com/SkyL9Lm1VcdD 

Linha 2 

Direitos Humanos e Relações Sociais 
https://join.skype.com/fctkh0S6XBuN 

 

 

 

13. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Os alunos e professores do UDF que estão no exterior, nas modalidades de bolsas ou outras 

atividades, deverão comunicar à Coordenação do 

Escritório de Internacionalização (EIRC) 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.  

O Escritório de Internacionalização do UDF realizará 

vários cursos e webinares de forma remota. Fique atento 

à oferta dos cursos abaixo: 

 

mailto:biblioteca@udf.edu.br
https://join.skype.com/SkyL9Lm1VcdD
https://join.skype.com/fctkh0S6XBuN
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14. PESQUISA 

 

 Todas as atividades pertinentes ao Programa de Pesquisa e Iniciação Cientifica & 

Tecnológica do UDF serão mantidas e, caso necessário, os projetos em andamento do PIBIC, 

PROVIC, PIBITI e PROVITI em vigência 2019/2020 poderão ser readaptados em virtude das 

limitações impostas pelo atual momento (ex. pesquisa e coleta de dados em campo). A entrega do 

relatório final será mantida de acordo com o calendário estipulado no Edital. O responsável pelo 

projeto poderá solicitar prorrogação do prazo, cabendo ao Comitê Institucional de Pesquisa avaliar 

e deliberar pela concessão do mesmo de acordo com as justificativas apresentadas. Ressalta-se que 

o Comitê Institucional de Pesquisa – CIP manterá normalmente as suas atividades, de forma 

remota, de acordo com o calendário acadêmico. 

 O Edital de Iniciação Científica 2020/2021 encontra-se em fase de avaliação dos projetos 

por parte dos avaliadores externos. O resultado preliminar será divulgado a partir do dia 08/06 

devido ao elevado número de projetos submetidos ao edital. Outras informações sobre o edital 

podem ser vistas na gravação da “Oficina de IC” ocorrida no dia 13 de abril. Você poderá assisti-

la pelo link: https://ca-lti.bbcollab.com/recording/3be6365b044d4a8798c57f56a0f8d9d9  

 

 

 

 

https://ca-lti.bbcollab.com/recording/3be6365b044d4a8798c57f56a0f8d9d9
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Editais Externos 

Fiquem também atentos aos Editais Externos de Pesquisa. Diversos 

órgãos de fomento à pesquisa e desenvolvimento tecnológico estão 

com editais abertos para promoção, participação de eventos e bolsas 

de pesquisa. Os docentes interessados em submeter suas propostas 

poderão acessar as informações dos editais no site da FAPDF, do 

CNPq e da CAPES. Todas as submissões deverão ter anuência da 

Instituição por meio da COPPE, que prestará auxílio no processo de 

levantamento documental e submissão dos projetos. Como exemplo, 

vejam os editais: FAPDF:  http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2020/ 

CNPq: encurtador.com.br/jtB29   

Em virtude da suspensão de prazos dos Editais internos da FAPDF 

(http://www.fap.df.gov.br/covid-19/), a COPPE sugere que os docentes e alunos interessados em 

submeter propostas preparem seus projetos e entrem em contato, para que os documentos 

institucionais sejam providenciados.  

Durante o período de contingência, o COPPE vem promovendo uma série de webinários com a 

temática “Ciência em Foco”. Os webinários ocorrem às quartas-feiras e podem ser acessadas pelo 

link: http://twixar.me/4sKm. Saiba mais sobre os eventos do UDF acessando o link dos eventos 

on-line. 

 

 

15. EXTENSÃO 

 

O Programa Institucional de Extensão continua os trabalhos com a condução 

dos projetos extensionistas vinculados ao Edital vigente. Caberá ao docente 

coordenador do projeto determinar os ajustes necessários para que o projeto 

seja continuado. O Comitê Institucional de Extensão manterá normalmente as 

suas atividades de acordo com o calendário acadêmico. 

Para ano de 2020, o UDF lançou um edital com chamada especial para 

projetos de Extensão relacionados ao COVID-19. O objetivo do edital é apoiar projetos 

extensionistas voluntários direcionadas ao COVID-19 e seus impactos sociais, culturais e 

econômicos na comunidade interna e externa. A submissão de propostas ocorre em fluxo contínuo 

e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2XFMjtV  

http://www.fap.df.gov.br/editais-fapdf-2020/
http://www.fap.df.gov.br/covid-19/
http://twixar.me/4sKm
https://bit.ly/2XFMjtV
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 Outras informações sobre o edital podem ser vistas na gravação da “Oficina de Extensão” 

ocorrida no dia 14 de abril. Você poderá assisti-la pelo link: https://ca-

lti.bbcollab.com/recording/57afdc9e9ab947828281899f62cc1f45  

 

Edital no 36/2020: Chamada de Projetos de Extensão do UDF para Participação no 

Laboratório de Inovação Social  

Foi lançada no dia 29 de maio uma chamada para selecionar programas e projetos de extensão do 

UDF, em todas as categorias, para que possam participar da fase inicial de implementação do UP 

Social UDF – Laboratório da Inovação Social. Poderão participar desta chamada somente 

programas e projetos de extensão ativos no ano de 2020, seja qual for a categoria 

As submissões serão aceitas até o dia 04/06/2020, e devem ser feitas pelo link: 

https://forms.gle/9JVhgHj4NTzwq2Cv7  

 

Editais Externos e Ações Colaborativas 

Fiquem também atentos aos Editais externos de Extensão voltados à temática COVID-19. 

Diversos órgãos de fomento estão com editais abertos e direcionados à temática. Os docentes 

interessados em submeter suas propostas poderão acessar as informações dos editais nos sites da 

FAPDF e da CAPES. Todas as submissões deverão ter anuência da Instituição por meio da COPPE 

que prestará auxílio no processo de levantamento documental e submissão dos projetos. 

 

Oficinas de Pesquisa e Extensão 

Durante o período de contingência, o COPPE vem promovendo uma série de oficinas e webinários 

de Pesquisa e Extensão. A programação de junho encontra-se abaixo. Contudo, saiba mais sobre 

os eventos e colaborações do UDF acessando o link dos eventos on-line. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

https://ca-lti.bbcollab.com/recording/57afdc9e9ab947828281899f62cc1f45
https://ca-lti.bbcollab.com/recording/57afdc9e9ab947828281899f62cc1f45
https://forms.gle/9JVhgHj4NTzwq2Cv7


18 
 

 

16. CONECTA DIGITAL 

 

O UDF lançou, nesse período de contingenciamento, o 

CONECTA DIGITAL, composto pela equipe do Conecta e 

Técnicos do Laboratório de Publicidade e Propaganda, para 

que ideias criativas e inovadoras ganhem corpo e nos 

auxiliem nos trabalhos. 

O momento que vivemos no UDF hoje, apesar das dificuldades com a pandemia, é de 

muito engajamento por parte de TODOS para manter a qualidade de nossa Instituição. 

É momento de rememorar as palavras de John Fitzgerald Kennedy, Presidente dos 

Estados Unidos no início dos anos 60, uma das grandes personalidades do século XX. Em período 

de muitas dificuldades ele fala à Nação: “Não pergunte o que seu País pode fazer por você. 

Pergunte o que você pode fazer por seu País”. Então, é momento de participar com ideias e nos 

perguntarmos: “o que nós podemos fazer por nossa UDF neste momento de Guerra…?”. Enviem 

suas sugestões pelo link: http://conectaudf.com/contribuam/. 

 

 

17. TRILHA EMPREENDEDORA DO UDF  

 

Para estudantes e professores de primeiro semestre de 2020, a Trilha 

Empreendedora continua em funcionamento e sem qualquer tipo de 

alteração. Professores e estudantes podem explorar a plataforma durante 

este período por meio de experiências de aprendizagem virtuais, 

síncronas ou assíncronas. O objetivo é trabalhar, de forma transversal, 

em todas as disciplinas dos primeiros semestres, as 15 competências 

empreendedoras ali dispostas e que podem ser aplicadas em todas as 

esferas da vida: desde desenvolver-se pessoalmente a participar ativamente da sociedade, 

reposicionando-se no mercado como colaborador ou autônomo e atuar nas áreas sociais, culturais, 

econômicas, comerciais. São elas: 

 

http://conectaudf.com/contribuam/
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Para ter acesso à plataforma da Trilha:  

Os estudantes devem acessar o link via “Área do Aluno > Serviços/Links”. Há a opção 

primeiro acesso (para se cadastrar) e o link de acesso para quem já se cadastrou. 

Os professores acessam por meio da “Área do professor > Links”. 

 

 

18.  LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO SOCIAL DO UDF  

 

Entrou em fase de testes neste semestre o UP Social UDF: Laboratório 

de Inovação Social, resultado da participação da Instituição no 

programa AshokaU Commons Latam 2019. 

O laboratório atuará na integração das forças e potencialidades do 

UDF, no ensino, na pesquisa e na extensão, com agentes e atores da 

sociedade e dos três setores da economia (público, privado e terceiro 

setor).  O foco é oportunizar a co-criação de soluções inovadoras para 

o enfrentamento, mitigação e solução de problemas sociais e ambientais da região do Distrito 

Federal e entorno. 

O lançamento o laboratório ocorrerá virtualmente, no final de junho, e será aberto a estudantes e 

professores do UDF, bem como à comunidade externa. 

 

 

19. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP 

 

As atividades do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP do UDF serão 

realizadas remotamente. Todos os Projetos concernentes ao CEP devem continuar sendo 

submetidos via Plataforma Brasil: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 

Para qualquer esclarecimento poderão entrar em contato com o CEP (cep@udf.edu.br)  

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
mailto:cep@udf.edu.br
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20. EVENTOS  

 

 Nesse período os cursos poderão promover eventos e atividades culturais virtuais, de forma 

remota. Para além dos eventos do seu curso, o UDF disponibilizou, por meio do BlackBoard, o 

Centro de Formação de Professores - CEFPROF e o “Conversas no Centro de Formação UDF” 

para que toda a comunidade acadêmica possa propor e organizar Lives, Webinars, Roda de 

Conversas, Saraus, Happy Hour Cultural, dentre outras atividades. Os eventos presenciais que 

estavam agendados na instituição como congressos, jornadas, seminários, conferências, atividades 

culturais, dentre outros estão todos cancelados.    

Saiba mais sobre os eventos do UDF acessando o link dos eventos on-line. 
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20. LANÇAMENTO DE LIVROS 

 

        

Lançamento no dia 08/06/2020 às 17 horas 

Acesso pelo link: link: https://ca.bbcollab.com/guest/a66bb917035d445d831bbcbd2472c89b 

 

 

Lançamento dia 09/06/2020 às 16h 

Acesso pelo link: https://ca.bbcollab.com/guest/c3cb138d1a5c41c3a7cd9ace72d83974 

https://ca.bbcollab.com/guest/a66bb917035d445d831bbcbd2472c89b
https://ca.bbcollab.com/guest/c3cb138d1a5c41c3a7cd9ace72d83974
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21. ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

Os atendimentos presenciais à comunidade nas Clínicas de Odontologia, Psicologia, 

Farmácia e Enfermagem, bem como nos Núcleos de Práticas Jurídicas estão suspensos por prazo 

indeterminado. 

 

 

22. NÚCLEO DE ATENDIMENTO FISCAL - NAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Núcleo de Atendimento Fiscal – NAF continuará realizando atendimento remoto para 

auxiliar os contribuintes na declaração do Imposto de Renda.   

O atendimento será pelo e-mail: naf@udf.edu.br. O assunto da mensagem deverá 

enquadrar-se nas seguintes opções: Imposto de Renda da Pessoa Física; Microempreendedor 

Individual; ou Empregador Doméstico. E no corpo do e-mail deverá constar o resumo da situação 

e o contato celular (com DDD) do solicitante. Caso haja necessidade de atendimento por 

vídeo/áudio, serão informados, por e-mail, os dias e horários específicos para a realização do 

referido atendimento, bem como as demais orientações para tal. 

 

 

 

 

 

mailto:naf@udf.edu.br
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23. PLANTÃO PSICOLÓGICO REMOTO 

 

 A Clínica-Escola de Psicologia do UDF está oferecendo aos professores, alunos, 

colaboradores e comunidade externa o serviço de Plantão Psicológico de forma remota. O Plantão 

Psicológico consiste em um serviço de acolhimento, de escuta ativa e de intervenções pontuais e 

focais para aquelas pessoas em sofrimento psicológico.   

O atendimento acontece em até três sessões e é realizado pelos psicólogos da Clínica, de 

segunda a sexta, das 8h às 21h.  

Para se inscrever no Plantão acesse: https://forms.gle/KR2jq2zxt6TsVjqo9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ACESSIBILIDADE/NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA (NOA) 

 

Os atendimentos realizados no NOA serão feitos de forma remota e os alunos “surdos 

sinalizados” serão atendidos e acompanhados remotamente pelos intérpretes de Libras, sem 

nenhum prejuízo à continuidade das atividades acadêmicas. Os alunos com deficiência, que 

https://forms.gle/KR2jq2zxt6TsVjqo9
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necessitam de apoio pedagógico, poderão entrar em contato para agendar atendimento remoto. 

Todos os documentos e comunicações oficiais estão traduzidos em Libras e disponibilizados 

no link 

https://drive.google.com/file/d/1S89_fE_a7CCilXy58_N_NOUNyDpOZUG_/view?usp=sharing.  

As orientação aos professores do UDF estão disponíveis em Libras no link: 

https://drive.google.com/file/d/1RdC37dHsQtJJOfjWjIjzSUOBizYwtfg9/view?usp=sharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1S89_fE_a7CCilXy58_N_NOUNyDpOZUG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdC37dHsQtJJOfjWjIjzSUOBizYwtfg9/view?usp=sharing
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O NOA também promoverá Rodas de Conversas a fim de auxiliar os alunos na 

organização dos estudos nesse tempo de quarentena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. COLAÇÕES DE GRAU ESPECIAIS E ENTREGA DE DIPLOMAS 

 

 Considerando o teor do Decreto do GDF, nº 40.817, de 22 de maio de 2020, as cerimônias 

de colação de grau especiais presenciais estão suspensas. Porém, para não atrasar a formação dos 

estudantes, a Secretaria Geral entrará em contato com os concluintes para realizar o agendamento 

da Colação de Grau Especial Remota. Posteriormente, os certificados e históricos escolares serão 

enviados via e-mail, em formato digital.  

A entrega dos diplomas dos concluintes de 2019/2 poderá ser feita de forma presencial, 

mediante agendamento prévio, que pode ser realizado pelos e-mails ellen.lima@udf.edu.br e 

fernando.barbosa@udf.edu.br. Esse atendimento ocorrerá nas sextas-feiras, no horário das 13h às 

16h, na Secretaria Acadêmica do UDF, localizada no primeiro andar do Ed. Sede, observando-se 

todos os cuidados estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

mailto:ellen.lima@udf.edu.br
mailto:fernando.barbosa@udf.edu.br
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26. CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CEFPROF 

 

Centro de Formação de Professores foi criado para contribuir 

com o engajamento dos docentes nas práticas inerentes à 

Educação 4.0, dando ênfase a uma aprendizagem mais 

colaborativa e significativa. O UDF entende que esta ação 

acontece de maneira coletiva, com experiências e reflexões. 

Na Plataforma BlackBoard foi criada a sala CEFPROF no 

intuito de ofertarmos práticas interativas na modalidade ERSE 

e dessa forma promover o aperfeiçoamento dos saberes 

necessários à atividade dos educadores. Alguns dos eventos já 

formalizados no CEFPROF: 
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Compreende-se a importância da inclusão de recursos digitais nos projetos desenvolvidos 

por meio do CEFPROF, visando a proporcionar a inserção da Tecnologias no processo de ensino 

e aprendizagem. Assim, o link abaixo pode ser acessado também pelos professores para um melhor 

entendimento acerca dos procedimentos relacionados ao ERSE: 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/Ensino_remoto.asp

x  

 Um novo projeto foi criado no CEFPROF “Conversas no Centro de Formação UDF”.  

 

 

 

 O projeto permite deslocamentos de compreensões, ampliação de sentidos e novos diálogos 

nos campos das pesquisas em currículo, formação de professores e cotidianos abrangendo o 

processo de ensino e aprendizagem. A proposta investe na articulação das conversas entre esses 

campos e muitos outros, entendendo essa articulação e a própria ideia de conversa como forças 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/Ensino_remoto.aspx
https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/infoDOLS/SitePages/Ensino_remoto.aspx


28 
 

 

mobilizadoras para pensar processos, práticas e temáticas contemporâneas. O último evento 

ocorreu no dia 29/05. Em breve faremos a divulgação de mais “Conversas no Centro de Formação” 
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27. CURSOS LIVRES GRATUITOS AOS ALUNOS E À COMUNIDADE 

 

 

 

 

 Nesse período de contingência, o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional disponibilizará 

para toda a comunidade acadêmica e seus familiares 50 cursos livres 100% gratuitos. São 

cursos das diferentes áreas do conhecimento. Aproveitem para envolver seus familiares e 

amigos na formação continuada. Segue o link para acessar aos cursos: 

www.maisconteudoparavoce.com.br 

 

 

28. ACESSO DO ALUNO A TODOS OS DOCUMENTOS E EVENTOS – ERSE   

 

Para facilitar o acesso dos alunos aos diversos documentos e eventos do UDF neste período 

de Ensino Remoto Síncrono Emergencial – ERSE, organizamos tudo em um documento, que pode 

ser acessado pelo link biolinky abaixo: 

 

http://www.maisconteudoparavoce.com.br/
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29. ACESSO DO ALUNO AO BLACKBOARD  

 

Para os alunos, o UDF, enquanto instituição formadora e relevante no papel da 

educação/formação continuada, segue com o objetivo de informar e tornar eficaz os procedimentos 

relacionados ao ERSE apresentados neste Plano de Contingência. Assim, ficam disponíveis aos 

alunos todos os tutoriais no BlackBoard, na disciplina “Coordenação presencial das disciplinas on-

line UDF – 2020”. 

 

 

 

Segue o passo a passo de como acessar o BlackBoard, via APP, via WEB ou via MOBILE: 
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30. QUESTÕES FINANCEIRAS 

 

O UDF está atento à realidade econômica que esse momento nos impõe, por isso criou e 

criará campanhas para auxiliar os alunos com dificuldades. 

Para parcelas a vencer – existe a opção de parcelamento em até 3x no cartão de crédito, 

com a manutenção do desconto de pontualidade/antecipação. Disponível em: área do aluno > 

financeiro > fazer acordo. 

Para parcelas vencidas – terá a opção de isenção de multa e juros e parcelamento em até 

10 vezes no cartão de crédito. Disponível em: área do aluno > financeiro > fazer acordo  

Fique atento à sua área do aluno, pois todas as campanhas financeiras serão divulgadas lá.  

Para mais esclarecimentos sobre questões financeiras entre com requerimento via: área do 

aluno>caa on-line> faça sua solicitação> financeiro> esclarecimento sobre valores. 

Qualquer dúvida entre em contato com a Central de Atendimento Financeiro – CAF 

(caf@udf.edu.br) 

 Obs: As campanhas serão atualizadas frequentemente, por isso, é importante que o aluno 

fique atento aos canais oficiais do UDF e à Área do Aluno. 

 

 

31. ATENDIMENTO REMOTO AOS ALUNOS PELOS SETORES 

ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS 

 

Todos os setores do UDF estão trabalhando de forma remota para atender à comunidade 

acadêmica do UDF: alunos, professores, coordenadores, colaboradores e comunidade externa.  

Abaixo compartilhamos o horário de atendimento e os contatos de todos os setores. 

Caso algum aluno necessite de atendimento presencial, podemos fazê-lo mediante 

agendamento e com todas as precauções do Ministério da Saúde. 

 

 

a) Reitoria 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 18h suelaine.santos@udf.edu.br 

9h às 19h  
carla.silva@udf.edu.br 

61 99982-3924 

mailto:caf@udf.edu.br
mailto:suelaine.santos@udf.edu.br
mailto:carla.silva@udf.edu.br
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12 às 22h kvcorrea@udf.edu.br 

 

 

b) Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
mestradodireito@udf.edu.br 

61 99983-1989 

 

 

c) Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – COPPE  

Horário de Atendimento Remoto Contatos  

8h às 22h 
coppe@udf.edu.br 

61 99645-7497 

 

 

d) Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
eirc@udf.edu.br 

61 9645-7497 

 

 

e) CONECTA Digital 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 18h felipe.barcelos@udf.edu.br 

10h às 20h thayane.franca@udf.edu.br  

12h às 22h  gabriel.mendonca@udf.edu.br 

 

 

f) Trilha Empreendedora e UP Social UDF - Laboratório de Inovação Social 

Contatos 

Professor Me. Gabriel Cardoso  

gabriel.cardoso@udf.edu.br 

 

 

mailto:kvcorrea@udf.edu.br
mailto:mestradodireito@udf.edu.br
mailto:coppe@udf.edu.br
mailto:eirc@udf.edu.br
mailto:felipe.barcelos@udf.edu.br
mailto:thayane.franca@udf.edu.br
mailto:gabriel.mendonca@udf.edu.br
mailto:gabriel.cardoso@udf.edu.br
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g) Coordenação de Cursos de Graduação 

Horário de 

Atendimento 

Remoto  

Área Contatos  

8h às 22h 

Direito 
coordenacao.direito@udf.edu.br 

61 99983-6202 

Saúde e Biológicas 
coordenacao.saude@udf.edu.br 

61 99982-0310 

Exatas e Tecnológicas 
secretaria.coordenacao4r@udf.edu.br 

61 99645-7438 

Humanas e Sociais Gestão e 

Negócios 

coord.cienciassociais@udf.edu.br 

61 99981-1841 

Medicina Veterinária coordenacao.veterinaria@udf.edu.br 

Odontologia 
odontologia@udf.edu.br 

61 9982-7744 

 

 

h) Biblioteca do UDF 

Horário de Atendimento Remoto Contatos  

8h às 22h 
biblioteca@udf.edu.br 

61 99982-3942 

 

 

i) Setor de Ingressantes e Análise Curricular – SIAC 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

12h às 22h 
jaqueline.sergio@udf.edu.br 

rogerio.aguiar@udf.edu.br 

8h às 18h 61 99982-4326 

 

 

 

 

 

mailto:coordenacao.direito@udf.edu.br
mailto:coordenacao.saude@udf.edu.br
mailto:secretaria.coordenacao4r@udf.edu.br
mailto:coord.cienciassociais@udf.edu.br
mailto:coordenacao.veterinaria@udf.edu.br
mailto:odontologia@udf.edu.br
mailto:biblioteca@udf.edu.br
mailto:jaqueline.sergio@udf.edu.br
mailto:rogerio.aguiar@udf.edu.br
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j) Central de Atendimento ao Aluno – CAA 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 

Veteranos/calouros: 

centralaluno@udf.edu.br 

Candidatos: matricula@udf.edu.br 

61 99645-7476 

61 99983-7555 

 

 

k) Central de Atendimento Financeiro – CAF 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 18h 
caf@udf.edu.br  

61 99982-8191 

 

 

l) Financiamento Estudantil 

Horário de Atendimento Remoto Contatos  

 

8h às 22h 

financiamento@udf.edu.br 

fies@udf.edu.br 

prouni@udf.edu.br 

61 99645-7436 

61 99983-6662 

 

 

m) Central de Estágios 

Horáriode Atendimento Remoto Contatos  

8h às 22h 
central.estagios@udf.edu.br 

61 99823-5930 

 

 

 

 

mailto:centralaluno@udf.edu.br
mailto:matricula@udf.edu.br
mailto:caf@udf.edu.br
mailto:financiamento@udf.edu.br
mailto:fies@udf.edu.br
mailto:prouni@udf.edu.br
mailto:central.estagios@udf.edu.br
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n) Coordenação Disciplinas On-line 

Horário de Atendimento Remoto Contatos  

8h às 18h 61 99983-7445 

8h às 22h dols@udf.edu.br 

 

 

o) Coordenação dos Núcleos de Prática Jurídica - NPJs 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8 às 22h 
josias.veleda@udf.edu.br 

61 99982-3166 

 

 

p) Convênios Acadêmicos 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
aleao@udf.edu.br 

julyana.mendes@udf.edu.br 

 

 

q) Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 

Horáriode Atendimento Remoto Contatos 

9h às 19h cep@udf.edu.br 

 

 

r) Comissão Própria de Avaliação – CPA 

Horáriode Atendimento Remoto Contatos 

9h às 19h cpa@udf.edu.br 

 

 

s) Polo EaD 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
polo.ead@udf.edu.br 

61 99982-1855 

11h às 21h 
Chat on-line: 

https://cutt.ly/poloudf  

 

mailto:dols@udf.edu.br
mailto:josias.veleda@udf.edu.br
mailto:aleao@udf.edu.br
mailto:julyana.mendes@udf.edu.br
mailto:cep@udf.edu.br
mailto:cpa@udf.edu.br
mailto:polo.ead@udf.edu.br
https://cutt.ly/poloudf
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t) Secretaria Acadêmica 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

8h às 22h 
scra.udf@udf.edu.br 

61 99645-7194 

 

 

u) Secretaria-geral 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

9h às 19h cristina.scheibler@udf.edu.br 

 

 

v) Setor Comercial 

Horário de Atendimento 

Remoto 
Contatos 

9h às 19h 
comercialudf@cruzeirodosul.edu.br 

61 99519-4338 

 

 

w) Supervisão Administrativa 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

9h às 19h 
rafael.rosario@udf.edu.br 

61 99981-2633 

 

 

x) Setor de Recursos Humanos 

Horário de Atendimento Remoto Contatos 

9h às 19h 
cristiane.carmo@udf.edu.br 

61 99982-2888 

 

 

 

mailto:scra.udf@udf.edu.br
mailto:cristina.scheibler@udf.edu.br
mailto:comercialudf@cruzeirodosul.edu.br
mailto:rafael.rosario@udf.edu.br
mailto:cristiane.carmo@udf.edu.br
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y) Setor de TI 

Horário de Atendimento 

Remoto 
Contatos 

8h às 22h 
suporte@udf.edu.br 

61 99645-7439 

 

z) NOA 

Horáriode Atendimento Remoto Contatos  

8h às 22h 
noa@udf.edu.br 

interpretes@udf.edu.br 

8h às 18h 61 9287-6457 

 

 

32. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Orientamos aos estudantes que, durante o período de Ensino Remoto Síncrono 

Emergencial – ERSE, mantenham-se informados e atentos às recomendações e medidas de 

prevenção emitidas pelos órgãos oficiais.  

Fiquem atentos aos canais oficiais do UDF para informações. 

Solicitamos que não sejam difundidas pelas redes sociais informações que não sejam 

provenientes dos canais oficiais de comunicação do UDF. 

 

No UDF somos e fazemos Educação! 

“A Educação é o ponto em que decidimos se amamos a humanidade o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ela”  

(Hannah Arendt) 

 

Temos um motivo ainda maior para seguir com responsabilidade  

e tocar em frente: VOCÊ!!! 

 

“É a direção da vela, e não o sopro da tempestade, que determina o seu curso na vida”  

(Randy Davis) 

 

“Após a tempestade o sol brilha”  

(Clarice Lispector) 

 

mailto:suporte@udf.edu.br
mailto:noa@udf.edu.br
mailto:interpretes@udf.edu.br

