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COMUNICADO 

 

Em cumprimento ao DECRETO ESTADUAL Nº 33.936/2021, de 17 de fevereiro de 

2021, que “prorroga o isolamento social e estabelece medidas preventivas direcionadas a 

evitar a disseminação da COVID-19, no Estado do Ceará”, e ao DECRETO MUNICIPAL Nº 

2.575/2021, de 18 de fevereiro de 2021, a Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA) comunica à comunidade acadêmica e à comunidade em geral o que segue: 

1) As atividades administrativas da Universidade serão desenvolvidas de forma 

remota (Home Office), no período de 19 a 28 de fevereiro de 2021; 

2) Com exceção da Reitoria, Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação (PROGRAD) que funcionarão de forma presencial, em 

sistema de rodízio, no horário das 8h às 12h e de forma remota, das 14h às 18h, 

por desenvolverem “atividades públicas para as quais o trabalho remoto seja 

inviável ou incompatível”, conforme Art. 4º do Decreto Estadual e Art. 3º do 

Decreto Municipal; 

3) Nos setores indicados no item 2 acima, o atendimento ao publico será feito com 

agendamento prévio, devendo ser por meio dos seguintes telefones: (88)3677-

4223 (Reitoria); (88)3611-6630 (PROAD); (88)3611-6652/6836 (PROGRAD); 

4) Conforme esclarecimento do Governo do Estado do Ceará “ficarão suspensas as 

aulas e atividades presenciais em estabelecimento de ensino, publico ou privado, 

com exceção de atividades cujo ensino remoto seja inviável, quais sejam: aulas 

práticas e laboratoriais para concludentes do Ensino Superior, inclusive de 

Internato, e atividades de berçário e da Educação Infantil para crianças de zero a 

três anos”; 

5) Dessa forma, ficam mantidas as atividades administrativas na UVA, nos termos do 

Decreto Estadual Nº 33.936/2021 e Decreto Municipal No 2575/2021, que 

regulamenta as medidas gerais de isolamento social no Ceará, como “política 

pública indispensável no combate à disseminação do vírus”. 

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer, 

 Campus Betânia, Sobral-CE, 18 de fevereiro de 2021. 

 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 
Reitoria 
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