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PORTARIA Nº 14/2020 – REITORIA  
 
 
Atualiza o Plano de Contingência da Portaria nº 
13/2020 – Reitoria, para atender a Portaria MEC nº 
343, de 17 de março de 2020 e o Decreto GDF nº 
40.539, de 19 de março de 2020. 
 

 

A MM. Reitora do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-
Hoff, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,  

CONSIDERANDO o teor do Decreto GDF nº 40.539, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo coronavírus até dia 05 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientação aos docentes e discentes para continuidade das 
atividade letivas e a aplicação de medidas urgentes para conter a disseminação da COVID-19 e preservar 
a saúde de todos; 

CONSIDERANDO a expedição da Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre 
a substituição das aulas presenciais por meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do 
Coronavírus – COVID-19 e a relevância de se atualizar o Plano de Contingência constante da Portaria 
Reitoria nº 13/2020. 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Atualizar o Plano de Contingência do UDF, constante da Portaria Reitoria nº 13/2020, de modo 
a prever as medidas contingenciais que serão adotadas até o dia 05 de abril de 2020, de modo a 
reorganizar as atividades acadêmicas e dar continuidade ao semestre letivo de modo remoto, 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 13/2020 estão revogadas. 

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

 

 

            Brasília/DF, 23 de março de 2020. 

  
 
 

Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 
Reitora 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO UDF  
Portaria nº 14/2020 - Reitoria 

 

 

I. AULAS REMOTAS POR MEIOS DIGITAIS 

 

As aulas da Graduação e da Pós-graduação e demais atividades acadêmicas presenciais estão 

suspensas até o dia 05 de abril de 2020, em atendimento ao Decreto GDF nº 40.539/2020 e amparados 

pela Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Em virtude desta suspensão, todas as aulas serão 

ministradas remotamente por meios digitais, utilizando-se o Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA, 

de forma síncrona, via internet, a partir de 20/03/2020. Em casos de necessidade as aulas poderão ser 

realizadas também de forma assíncrona.  

Cada docente apresentará o novo cronograma de execução das aulas, de modo a contemplar as 

atividades virtuais que serão realizadas e os estudantes deverão acessar o sistema e realizar os estudos.  

Aulas virtuais síncronas 

As aulas virtuais deverão acontecer, preferencialmente, de forma síncrona. No horário da aula, 

o docente e os seus alunos conectar-se-ão 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. 

Caso aconteça alguma eventualidade nas transmissões, as aulas permanecerão gravadas e disponíveis 

aos alunos pelo sistema. Neste caso, os alunos poderão acessá-las posteriormente. 

Aulas virtuais assíncronas 

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

de atividades, textos, vídeos, podcasts, áudios, etc. A postagem ocorrerá com antecedência razoável ao 

dia e horário da aula. Ao concluir a postagem, o professor deverá formalizar comunicado aos 

estudantes. 

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. Essa ferramenta tem o objetivo de realizar interação entre os professores e alunos com 

questionamentos e reflexões pertinentes ao conteúdo ministrado.  

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

eletronicamente, de acordo com os acessos realizados e da participação/interação nas atividades, 
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preferencialmente antes da aula subsequente e durante a vigência do Decreto GDF nº 40.539, de 19 de 

março de 2020. 

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

exemplo, poderá ser amplamente empregado 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.   

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 estudantes devem acompanhar os avisos disponibilizados pelos docentes antes e após as 

aulas, os quais deverão ser encaminhados via e-mail e via plataforma BlackBoard. 

 

 

II. ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIOS CURRICULARES 

 

Os estágios obrigatórios presenciais de todos os cursos de graduação estão suspensos, sendo 

que os cronogramas de execução e os Planos de Atividades dos estágios também serão readequados 

de acordo com as especificidades de cada curso.  

As atividades preliminares inerentes à preparação para os estágios curriculares ou práticas em 

campo e o reforço teórico para estas atividades ocorrerão de forma simulada e, para tanto, será 

utilizada a Plataforma BlackBoard.  

Os estudantes poderão resolver problemas contendo casos práticos simulados, estudos de 

casos ou pesquisas para futuras mostras de trabalho quando do retorno às atividades presenciais, de 

acordo com cada área e o nível de complexidade do semestre de estágio.  

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.  

Ao término do período de vigência das medidas contingenciais para o combate da pandemia do 

Novo Coronavírus, a coordenação do curso encaminhará o plano de reposição para os estágios e 

práticas, de acordo com a legislação do MEC. 
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III. AVALIAÇÕES  

 

As avaliações que integram a A2 e que estavam previstas para serem realizadas presencialmente 

no período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais serão reagendadas pelos docentes. As 

avaliações planejadas para serem realizadas on-line estão mantidas.  

A data da entrega de trabalhos e atividades que integram a avaliação semestral poderá ser 

reagendada ou, de acordo com as orientações do docente, poderão ser encaminhados via Plataforma 

BlackBoard ou por e-mail. 

 

 

IV. 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.  

 

 

V. EVENTOS, VISITAS TÉCNICAS E EXTENSÃO 

 

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. 

 

 

VI. ORIENTAÇÕES DO TRABALHO DE CURSO  

 

As orientações do Trabalho de Curso (TC) ocorrerão remotamente por meios digitais e de acordo 

com o cronograma repassado pelo professor orientador a cada orientando, podendo ser utilizado e-

mail, Skype, Blackboard ou outra ferramenta eletrônica escolhida pelo docente.  
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VII.  MONITORIAS  

 

As monitorias deverão ser mantidas por meios digitais, via Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). Cada coordenador e/ou professor supervisor, pode alinhar diretamente com o aluno monitor as 

atividades que serão desenvolvidas. 

 

 

VIII. EDITAIS COM PRAZOS EM ADAMENTO  

 

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

estabelecidos por instituições parceiras ou órgãos públicos serão prorrogados, de acordo com cada caso 

e divulgados à comunicada acadêmica com novo cronograma de datas.  

 

 

IX. REUNIÕES 

 

Estão suspensas todas as reuniões presenciais, assim, devem ocorrer por meios digitais, 

videoconferência no Blackboard Collaborate.  

 

 

X. FUNCIONAMENTO DAS CLÍNICAS DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

 

As clínicas de atendimento à comunidade nas áreas de Odontologia, Psicologia, Farmácia e 

Enfermagem, bem como os Núcleos de Práticas Jurídicas Trabalhistas estão suspensas até 05 de abril 

de 2020.  

 

 

XI.  INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

O retorno de alunos e professores do UDF que saíram para o exterior nas modalidades de bolsas 

ou outras atividades somente poderá ocorrer após período de quarentena em casa.  Neste caso, 
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deverão comunicar à Reitoria 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.  

 

 

XII.  ACESSIBILIDADE  

 

 Os atendimentos presenciais realizados no Núcleo de Orientação Acadêmica do UDF - NOA 

estão suspensos até 5 de abril de 2020.  No entanto, os alunos “surdos sinalizados” atendidos pelo NOA 

serão acompanhados remotamente por meios digitais pelos intérpretes de Libras, sem nenhum prejuízo 

à continuidade das atividades acadêmicas.   

Todos os documentos e comunicações oficiais serão traduzidos para Libras e serão 

disponibilizados em link específico.  

A coordenação do NOA continuará à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas pelo e-

mail noa@udf.edu.br. 

Disponibilizamos o link para acesso a este Plano de Contingência em 

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

As orientações aos professores do UDF também está disponível em 

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

O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h 
noa@udf.edu.br 

Interpretes@udf.edu.br 
61 99287-6457 

 

 

XIII. ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

As demandas relacionadas as Atividades Complementares serão realizadas de modo remoto, 

por meios digitais e telefone, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h aacc@udf.edu.br 
61 99823-5930 
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XIV. BIBLIOTECA  

 

A utilização presencial da Biblioteca Central do UDF, das webclass e das salas de estudos 

também está suspensa durante este período, contudo, o prazo para a devolução de livros na Biblioteca 

será prorrogado. 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. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h biblioteca@udf.edu.br  
61 999823942 

 

Observação: Os prazos para devolução de livros e pagamento de multas por atraso estão 

prorrogados enquanto durar este plano. 

 

 

XV.  CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO (CAA)  

 

A Central de Atendimento ao Aluno (CAA) funcionará de forma remota, por meios digitais e 

telefone, para atender todas as demandas de nossos alunos e candidatos. Os alunos devem acessar via 

Área do Aluno a “CAA online” para todas as solicitações e requerimentos. O atendimento acontecerá 

conforme quadro abaixo. 

 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h 

Veteranos/calouros: centralaluno@udf.edu.br 
Candidatos: matricula@udf.edu.br 

61 99645-7476 
61 99983-7555 

 

 

XVI. CENTRAL DE ATENDIMENTO FINANCEIRO 

 

As dúvidas inerentes aos boletos e demais questões financeiras serão dirimidas de forma 

remota, por meios digitais e telefone, conforme quadro abaixo. 

  
Horário de Atendimento Remoto Meios 

 vanessa.santana@udf.edu.br 
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9h às 19h beatriz.sousa@udf.edu.br  
61 99982-8191 

 

 

XVII. CENTRAL DE ESTÁGIOS 

 

A Central de Estágios atenderá de forma remota, por meios digitais e telefone, as dúvidas dos 

estudantes sobre os estágios extracurriculares e dará o encaminhamento aos documentos recebidos 

via CAA, analisando os TCEs e respondendo os processos via SIAA WEB. O atendimento acontecerá 

conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h central.estagios@udf.edu.br 
61 99823-5930 

 

 

XVIII.   COMITÊ DE ÉTICA (CEP) 

 

As dúvidas sobre o CEP e a Plataforma Brasil poderão ser sanadas de forma remota, por meios 

digitais, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 
9h às 19h cep@udf.edu.br  

 

 

XIX. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

Os contatos com a CPA acontecerão de forma remota, conforme quadro abaixo.  

Horário de Atendimento Remoto Meios 
9h às 19h cpa@udf.edu.br 

 

 

XX.  CONECTA 

 

O CONECTA manterá o trabalho remoto por meios digitais para atendimento das demandas 

referentes ao Laboratório de Inovação Acadêmica e ao Centro de Empreendedorismo, prestando 

suporte à Trilha Empreendedora, ao Programa de Pré-Aceleração do UDF – Oops, às Empresas Juniores, 
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aos parceiros externos, e prestando atendimento aos professores e coordenadores dos cursos do UDF. 

O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 
 

8h às 22h 
ana.santana@udf.edu.br e 
felipe.barcelos@udf.edu.br 

 thayane.franca@udf.edu.br 
 gabriel.mendonca@udf.edu.br 

 

 

XXI. CONVÊNIOS ACADÊMICOS  

 
As dúvidas sobre a celebração de convênios e parcerias e a relação com os parceiros continuará 

sendo mantida de forma remota por meios digitais. O atendimento acontecerá conforme quadro 

abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h aleao@udf.edu.br e 
julyana.mendes@udf.edu.br 

 

 

XXII. COORDENAÇÃO DAS DISCIPLINAS ONLINE 

 

As demandas da coordenação das DOLs serão realizadas de modo remoto, por meios digitais e 

telefone, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 22h dols@udf.edu.br 
61 99983-7445 

Dúvida sobre o Blackboard http://bit.ly/2Qtzb8k 

 

 

XXIII.  COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – COPPE 

 

As demandas emergenciais e fluxos do COPPE serão realizados remotamente por meios digitais 

e telefone. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h coppe@udf.edu.br 
61 99645-7497  
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XXIV.   COORDENAÇÕES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO  

 

As coordenações dos cursos atenderão de forma remota, por meios digitais e telefones, a fim 

de atender as demandas acadêmicas. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Área Horário de 
Atendimento Remoto Meios 

Direito 

8h às 22h 

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 99982-7744 

 

 

XXV. ESCRITÓRIO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E REDES DE COOPERAÇÃO (EIRC) 

 
O EIRC continuará atendendo as dúvidas sobre os intercâmbios de forma remota, por meios 

digitais e telefone, mantendo contato com os parceiros e com os intercambistas que estão fora do país 

e aos estrangeiros que estão no Brasil. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h eirc@udf.edu.br 
61  99645-7497 

 
 
 

XXVI.   MESTRADO 

 

As bancas de defesa de Dissertação, emergenciais, do Programa de Mestrado em Direito das 

Relações Sociais e Trabalhistas poderão ocorrer de forma remota, por meios digitais. Desta forma, 

nenhum integrante da banca poderá estar presente no UDF, sendo a mesma realizada pelo BlackBoard 

Collaborate. Ao final da banca a secretária do mestrado encaminhará a ata aos participantes e as 
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assinaturas serão incluídas por cada um no documento e enviadas de forma digitalizada.  

Caso se oponha à mantença da banca na data pré-agendada, o mestrando deverá formalizar o 

pedido de reagendamento, encaminhado e-mail para mestradodireito@udf.edu.br, com pelo menos 4 

(quatro) dias de antecedência. 

O trabalho de secretaria será realizado em home office. Assim a coleta dos dados da Plataforma 

Sucupira não será interrompido e nem os atendimentos administrativos e acadêmicos. O atendimento 

acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h mestradodireito@udf.edu.br 
61 999831989 

 

 

XXVII. NÚCLEOS DE PRÁTICAS JURÍDICAS  

 

As atividades presencias dos Núcleos de Práticas Jurídicas estão suspensas, sendo que todos os 

funcionários, advogados e professores trabalharão de forma remota, por meios digitais, a fim de 

continuar a atender aos processos eletrônicos e proporcionar as atividades de forma simulada aos 

alunos. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

08 às 22h josias.veleda@udf.edu.br 
61 99982-3166 

 

 

XXVIII.  POLO EAD 

 

O atendimento do Polo EAD do UDF funcionará de forma remota, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento 
Remoto 

Meios 

8h às 22h polo.ead@udf.edu.br 
61 99982-1855 

11h às 21h Chat online: 
https://ca.bbcollab.com/guest/c120760efdbb47719b3453e0544e3735 
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XXIX.   REITORIA 

 

A Reitoria funcionará de forma remota, por meios digitais e telefone, com os procedimentos 

que envolvem análises de processos, relatórios de gestão e suporte ao corpo docente. O atendimento 

acontecerá conforme quadro abaixo.  

Horário de Atendimento Remoto Meios 
8h às 18h suelaine.santos@udf.edu.br 

11h às 20h carla.silva@udf.edu.br 
61 99982-3924 

12h às 22h kvcorrea@udf.edu.br 
 

 

XXX. SECRETARIA ACADÊMICA  

 

A Secretaria Acadêmica funcionará de forma remota, por meios digitais e telefone, com os 

procedimentos que envolvem o controle e o registro acadêmico.  

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h scra.udf@udf.edu.br 
61 99645-7194 

 

 

XXXI.   SECRETARIA GERAL 

 

A Secretaria Geral funcionará de forma remota, por meios digitais e telefone, com os 

procedimentos que envolvem o controle e o registro acadêmico.  

Horário de Atendimento Remoto Meios 
8h às 22h secretaria.geral@udf.edu.br 

 

 

XXXII. SETOR ADMINISTRATIVO  

 

As demandas do setor administrativo serão realizadas de modo remoto, por meios digitais e 

telefone, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 19h  rafael.rosario@udf.edu.br   
61 99981-2633  
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XXXIII. SETOR COMERCIAL  

 

As informações sobre as ações realizadas pelo comercial em relação ao ingresso dos 

estudantes serão fornecidas de modo remoto, por meios digitais e telefone, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 19h comercialudf@cruzeirodosul.edu.br 
61 99519-4348 

 

 

XXXIV.  SETOR DE CRÉDITO ESTUDANTIL FIES E PROUNI 

  

O setor atenderá de forma remota, por meios digitais e telefone, a fim de atender as demandas 

acadêmicas. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h 

financiamento@udf.edu.br   
fies@udf.edu.br 

prouni@udf.edu.br 
61 99645-7436 
61 99983-6662 

 

 

XXXV. SETOR DE INGRESSANTES E ANÁLISE CURRICULAR (SIAC) 

 

O SIAC atenderá de forma remota a fim de atender as demandas acadêmicas por meios digitais 

e telefone. O atendimento acontecerá conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h  jaqueline.sergio@udf.edu.br  
61 99982-4326 

 

 

 
XXXVI.  SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

O departamento de Recursos Humanos continuará atendendo as demandas de forma remota, 
por meios digitais e telefone, conforme quadro abaixo. 
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Horário de Atendimento Remoto Meios 

9h às 19h cristiane.carmo@udf.edu.br  
61 99982-2888 

 

 

XXXVII. SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI  

 

O suporte e as atividades remotas realizadas por todo o corpo técnico administrativo 

acontecerá por meios digitais e telefone, conforme quadro abaixo. 

Horário de Atendimento Remoto Meios 

8h às 22h  suporte@udf.edu.br  
61 99645-7439 

 

 

XXXVIII. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Orientamos aos estudantes que, durante o período de aulas remotas por meios digitais, 

mantenham-se informados e atentos às recomendações e medidas de prevenção emitidas pelos órgãos 

oficiais de saúde. 

Toda a comunidade acadêmica deve permanecer atenta aos canais oficiais do UDF para futuras 

diretrizes.  

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

provenientes dos canais oficiais de comunicação do UDF. 

 

Brasília/DF, 23 de março de 2020. 

 
Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 

Reitora 


