
FAQ - DÚVIDAS FREQUENTES

Seguem os esclarecimentos das dúvidas mais frequentes dos alunos referente ao Plano de Contingência do 
UDF - Ensino Remoto Síncrono Emergencial – ERSE.

1. Há algum material de orientação oficial sobre as aulas remotas por meios digitais 
ERSE no UDF?

Sim, o Plano de Contingência contém todas as informações e encontra-se disponível no site, no BlackBoard e 
na área do aluno.

2. Como acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) BlackBoard para, 
remotamente, acompanhar as aulas?

 Î Acesse o portal www.udf.edu.br
 Î Clique em “Área do Aluno”
 Î Digite seu RGM e senha
 Î Acesse o link BlackBoard localizado no menu à esquerda
 Î Clique em “cursos”

Assim, estará apto a navegar nas disciplinas com as web aulas, conteúdos e atividades.

Há outras possibilidades:

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

Usuário: Digite o número 14 + seu RGM

Senha: insira sua senha da área do aluno

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

 Î Baixe o aplicativo BlackBoard na “play store” ou na “apple store”.
 Î Digite o número 14 + seu RGM.
 Î Em seguida digite sua senha.

Aplicativo Blackboard



3. Como serão realizadas as Avaliações e Presenças/Faltas no Ensino Remoto Síncrono 
Emergencial – ERSE?

As avaliações acontecerão da seguinte maneira:

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 outros instrumentos de avaliação aplicados por cada professor na A2-ERSE. Todos os 
cursos de Graduação e todas as disciplinas (exceto estágios, MI, projetos e práticas) do UDF participarão da A1 
PR-ERSE e a avaliação será aplicada por meio da plataforma BlackBoard.  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 turmas.

ATENÇÃO!!!!!

A A1 PR-ERSE ocorrerá no seguinte horário: das 8h do dia 01/06 até às 23h59 do dia 02/06.

O aluno terá duas possibilidades de acesso à prova antes do envio final, caso aconteça alguma 
instabilidade no processo.  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.

As possibilidades de acesso serão aplicadas da seguinte maneira: 

O aluno entra na plataforma para realizar a avaliação, caso perca a conexão da internet, problemas de energia 
elétrica ou qualquer outro motivo atípico, fazendo com que o aluno interrompa a avaliação, poderá acessar 
novamente a plataforma e finalizar a avaliação, do mesmo ponto em que parou, entre as datas e horários 
compreendidos acima. Ressalta-se que as questões já respondidas estarão salvas.

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 e de forma 
assíncrona. 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. As notas 
das avaliações A1 PR-ERSE e A2 ERSE serão lançadas pelo professor no sistema SIAA na data prevista no 
calendário acadêmico.

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).  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.

4. Como serão realizadas as avaliações das Disciplinas ofertadas na modalidade EAD?

A1 – Essa Avaliação será realizada no modelo A1 PR-ERSE, ocorrerá de 08h do dia 01/06 até às 23h59 do dia 
02/06, e serão aplicadas as mesmas regras;

A2 – Essas Avaliações seguirão o calendário, formato e pontuação já pré-estabelecido pelos tutores e professores 
das respectivas disciplinas. Portanto, é importante que se atentem às informações postadas em cada uma 
delas, de acordo com os ciclos.

5. As aulas no ERSE terão a mesma carga horária?

Conforme o cronograma da disciplina, os conteúdos não terão alteração e o cumprimento da carga horária 
acontecerá por meio do Ensino Remoto Síncrono Emergencial - ERSE, a saber: web aulas e demais atividades 
no AVA (BlackBoard).

6.  As aulas no ERSE serão ministradas no horário regular das aulas?

Sim, conforme compartilhado pelos professores por e-mail ou diretamente na Plataforma BlackBoard. 

7. Como ficarão as disciplinas de estágios e práticas?

Os estágios obrigatórios presenciais e as disciplinas de práticas e clínicas dos cursos de Graduação estão 
suspensos (conforme §3º do art. 1º da Portaria MEC nº 343/2020).  Durante o período do ERSE, os Coordenadores 
dos Estágios poderão realizar junto aos alunos estudos de casos práticos, pesquisas para futuras mostras de 
trabalho e problemáticas envolvendo situações simuladas, por meio da Plataforma BlackBoard e do Laboratório 
Virtual, de modo a reforçar/aprofundar conhecimentos teórico-práticos para os estágios.

Os laboratórios virtuais permitem sofisticar as aulas remotas das áreas de Exatas e Saúde. São ideais para 
exercícios, simulações e outras experiências de aprendizagem que exijam o learning by doing, ou seja, a 
aprendizagem com a “mão na massa”. Durante as aulas nestes laboratórios virtuais os alunos poderão aprender, 
por meio de linguagem moderna e simulações, todos os conceitos das aulas práticas de uma determinada 
disciplina. Para facilitar esses experimentos, foi criada uma disciplina de nome Laboratórios Virtuais. Dentro da 
disciplina, o professor encontrará todas as informações necessárias para a aplicação e uso destes laboratórios 
que, ratificamos, replicam com fidelidade as operações e as medidas dos experimentos.

Importante: Neste período os coordenadores dos cursos e dos estágios entrarão em contato com os estudantes 
para que estes apresentem toda a documentação ainda necessária à realização dos estágios, de modo que 
retornem normalmente a partir do 1º de junho de 2020. Portanto, estejam atentos aos e-mails que serão 



enviados e aos avisos postados na Plataforma BlackBoard. 

OBS: A REPOSIÇÃO DOS ESTÁGIOS E DAS PRÁTICAS SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM NOVO 
CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO POR CADA COORDENAÇÃO DE CURSO.

8.  Como serão desenvolvidas as atividades de Monitoria por Disciplina e Monitoria 
ERSE?

O Programa de Aluno Monitor (por disciplina), 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 na primeira semana de junho de 2020, juntamente com as Atas de 
reuniões e as fotos das webconferências, como forma de arquivo das evidências, para a Assessoria Pedagógica.

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 monitor pode colaborar na elaboração de vídeos, power point, arquivos no AVA, auxílio nas 
tarefas, avisos e orientações de uso na plataforma, dentre várias outras atividades. 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

9. O Programa Alunos Embaixadores vai continuar ativo?

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.

10. Como acontecerão as orientações e apresentações de TCC?

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, estas também serão 
organizadas para acontecerem normalmente, de forma remota, via BlackBoard – Collaborate ou Teams.



11.  As webaulas ministradas ficarão gravadas e disponíveis a qualquer momento?

Sim. Estarão disponíveis na sua disciplina por meio de links e avisos.

12. Como os alunos representantes e Embaixadores podem contribuir no período de 
aulas remotas?

Este momento é crucial. O UDF precisa da colaboração de todos. Empatia. União. Ajudar o colega que está com 
dificuldade no AVA ou no acesso é fundamental. É importante que os representantes e Embaixadores atuem 
como canal de comunicação com os gestores, no sentido de minimizar as dificuldades e problemas.

13. Quais recursos tecnológicos podem ser utilizados para acessar os conteúdos do 
ERSE?

Acesso à internet, computador, tablet, notebooks e smartphones. Importante ressaltar que, para uma melhor 
interação, os navegadores e aplicativos precisam estar atualizados.

14. É possível realizar o download das webaulas?

A possibilidade de realização dos downloads está condicionada à prévia autorização por parte de cada professor.

15. Como solucionar algum problema de acesso às atividades disponíveis na Plataforma 
BlackBoard?

Primeiramente, consulte o tutorial do BlackBoard. Verifique as configurações do seu computador, da internet e 
se está ocorrendo algum bloqueio. O BlackBoard Collaborate suporta acesso de 250 pessoas simultâneas por 
seção (aula).

16. Esqueci a minha senha da área do aluno ou meu RGM. Como recuperar?

 Î Acesse o portal www.udf.edu.br
 Î Clique em “área do aluno”
 Î Clique em “ajuda”

 Î vai abrir estas opções: esqueceu a sua senha?
esqueceu o seu RGM?

17. Serão disponibilizados canais de comunicação entre aluno e os setores da instituição, 
no caso de dúvidas?

Sim. Os contatos estão disponibilizados no Plano de Contingência – Portaria 17/2020.



18. Ocorrerão eventos e visitas técnicas?

Nesse período os cursos poderão promover eventos e atividades culturais virtuais, de forma remota. Os eventos 
presenciais que estavam agendados na instituição como congressos, jornadas, seminários, conferências, 
atividades culturais, dentre outros estão todos cancelados.  

 As atividades e eventos de extensão e as atividades extramuros (ex. das visitas técnicas), poderão ser 
futuramente reagendados, de acordo com a viabilidade e o replanejamento de cada curso e da Instituição.

19. A Biblioteca está funcionando? Tenho livros para devolver na biblioteca. Vou pagar 
multa por atraso durante esse período?

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. 

Seguem os links:

 Î Biblioteca Virtual Universitária: https://plataforma.bvirtual.com.br/  
 Î Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/
 Î Proview RT: https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=CRUZ2&signontoken= 

0405202053517a908e8c51874dbcb3520985689c452b#/library  
 Î VLex: https://2019.vlex.com/ 
 Î EBSCO: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=55af5a54-c07d430a-a61c-

9f8f577847cf%40pdc-v-sessmgr05 

Observamos que todos os acessos são autenticados e devem ser realizados pela área do aluno. Com relação 
aos prazos para devolução de livros e cobrança de multas por possíveis atrasos, todos esses estão prorrogados 
enquanto durar este Plano de Contingência.

NOVIDADE!!! DRIVE-THRU BIBLIOTECA UDF - ERSE

Regras Gerais:

- O aluno deve solicitar o empréstimo do livro através do e-mail: biblioteca@udf.edu.br com 24h de 
antecedência;

- No e-mail da solicitação do empréstimo, o aluno deverá informar o título e o autor do livro que deseja pegar 
(se possível a referência completa da obra), bem como nome completo, matrícula e horário que irá buscar o 
material (duas opções de horário) e número do celular com WhatsApp. Verificar o modelo no apêndice ao final 
deste documento.

- O bibliotecário ficará responsável por repassar o pedido ao colaborador, que deverá separar os livros em um 
carrinho destinado para esta finalidade, organizados de maneira que seja possível identificar imediatamente a 



quem se destina o empréstimo, data e horário para retirada;

- O colaborador responsável por separar os livros deve tomar os seguintes cuidados: manusear o material com 
luvas e máscaras de proteção, higienizar as capas (frente e verso) e a lombada com álcool gel 70%.

- Após a separação do material, o aluno receberá um e-mail informando e confirmando que o livro já está 
disponível para empréstimo, bem como o horário de retirada. 

- O Empréstimo será realizado pelo bibliotecário no sistema pergamum, através dos dados recebidos pelo 
aluno. Não será necessário o uso de senha. 

- No momento do recebimento do livro, o colaborador se dirigirá até o carro do aluno para entregar o material. 
Nos casos de alunos que não possuem carro, esses podem optar por receberem os livros diretamente no portão 
da entrada principal, através da rua W4.

- Os prazos de empréstimo e devolução serão os mesmos usualmente praticados pela biblioteca, incluindo 
a possibilidade de renovação on-line por até 10 vezes (desde que não haja reserva). Também devem ser 
observadas as regras gerais para empréstimos, dentre elas a quantidade e prazos.

- Durante este período também haverá a possibilidade de devoluções de livros. É indispensável que seja seguido 
o protocolo de higiene e cuidado proposto pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, anexado a este 
documento.

- O serviço de empréstimos de livros ocorrerá nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 17h.

MODELO DA SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LIVROS 
DRIVE-THRU BIBLIOTECA UDF - ERSE

Prezados,
Solicito o empréstimo das seguintes obras abaixo:

Referências:
1. NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

2. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 34. ed., rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros, 2019.

Dados do Aluno:
Nome Completo: Vinícius dos Santos

Matrícula: 19994761
Telefone: 61 9999 9999

Horário para Retirada do Material:
Opção 01: 11h
Opção 02: 16h

Autorizo a realização do empréstimo dos livros das obras supracitadas em meu nome.



20. As aulas do Mestrado vão continuar durante o Decreto?

As aulas no Mestrado ocorrerão 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, poderá formalizar o pedido de 
reagendamento, com pelo menos 4 (quatro) dias de antecedência.

21. Os alunos terão algum tipo de desconto em função da suspensão das aulas 
presenciais?

A oferta do curso presencial não foi migrada para a oferta EaD, ou seja, as aulas estão acontecendo no Ensino 
Remoto Síncrono Emergencial - ERSE, devido às precauções de saúde, em consonância com a Portaria MEC nº 
343, de 17 de março de 2020 e o Decreto nº 40.583, de 01 de abril de 2020.  De todo modo, há não diferença 
de valores entre aulas presenciais e aulas no ERSE. 

Ao término deste momento emergencial as aulas voltarão à oferta tradicional. A suspensão temporária de 
aulas presenciais é uma alternativa para tentar minimizar a propagação da epidemia do COVID-19 e reduzir o 
risco de contágio e proliferação do vírus entre professores e alunos. No entanto, 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 online> faça sua 
solicitação> financeiro> esclarecimento sobre valores.  

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.  

ÎÁrea do 
Aluno



22.  O semestre poderá ter suspensão em razão da Pandemia do Coronavírus?

Não. O semestre letivo seguirá no Ensino Remoto Síncrono Emergencial - ERSE, conforme disposto no Plano 
de Contingência do UDF, nas legislações Federais e Distritais, bem como nas Regulamentações do Ministério 
da Educação - MEC, visando ao cumprimento das atividades acadêmicas sem prejuízo à formação dos alunos.

23. O trancamento de disciplinas isoladas estará disponível?

Não. De acordo com o regulamento de matrículas do UDF, o trancamento de disciplinas isoladas não é 
permitido. Isso porque, a disciplina pode não ser ofertada no próximo semestre, o que causaria prejuízos ao 
discente na integralização do curso.

24. Calendário Acadêmico do UDF sofreu alteração?

O momento emergencial exige readequação do Calendário Acadêmico para que o semestre letivo seja cumprido 
e não prejudique a formação de nossos estudantes. Portanto, o UDF lança novo Calendário Acadêmico de 
forma a cumprir com os Plano de Ensino de todas as disciplinas do semestre. Verifique o novo Calendário 
Acadêmico do UDF na sua Área do Aluno. O calendário específico de reposição das aulas práticas e dos estágios 
será encaminhado por cada coordenação de curso, atendendo às especificidades e regulamentações de cada 
curso.

25. Haverá atendimento à comunidade: clínicas, NPJ e NAF?

Os atendimentos à comunidade nas Clínicas de Odontologia, Psicologia, Farmácia e Enfermagem, bem como 
nos Núcleos de Práticas Jurídicas estão suspensos até o dia 31 de maio de 2020.  Porém, ocorrerão os seguintes 
atendimentos:

- Núcleo de Atendimento Fiscal – NAF

O Núcleo de Atendimento Fiscal – NAF realizará 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.

- Plantão Psicológico Remoto

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

26. Haverá atendimento no 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 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 orientações aos professores do UDF estão disponíveis em Libras no link: https://drive.google.com/file/d/
1RdC37dHsQtJJOfjWjIjzSUOBizYwtfg9/view?usp=sharing.

27. Acontecerão colações de grau especiais e entrega de diplomas?

Considerando o teor do Decreto do GDF, nº 40.583, de 1º de abril 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 remota. 
Posteriormente, os certificados e históricos escolares serão enviados via e-mail, em formato digital. Todos 
os concluintes de 2019/2, que necessitarem do Diploma poderão solicitar até o dia 12/5 pelos e-mails ellen.
lima@udf.edu.br e fernando.barbosa@udf.edu.br. O documento será enviado em formato digital ao e-mail 
do requerente. A previsão de atendimento desta demanda é de até 5 (cinco) dias úteis.  

A partir do dia 13/05, a entrega do Diploma 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 de saúde ditados pelo Ministério da Saúde.

28. 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.



29. Plantão de Dúvidas PR-ERSE

Nos dias de realização da prova, os estudantes podem entrar em contato com a equipe de suporte da PR-ERSE 
para solucionar quaisquer dúvidas. 

Temos um motivo ainda maior para seguir com responsabilidade e tocar em frente: VOCÊ!!!

Dias e Horários de 
Atendimento

Contato

01 e 02/06
das 8h às 22h30 prerse@udf.edu.br


