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PORTARIA Nº 99/2020 - REITORIA 

 

Estabelece normas e procedimentos por meio de 

Plano de Contingência Institucional, que visam 

adequar a rotina acadêmica e administrativa da 

UVA à Situação de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional, inicialmente no 

período de 16 a 31 de março 2020. 

 

 O Reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), no uso de suas atribuições 

estatutárias e regimentais, tendo em vista o disposto na Lei Federal Nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e 

 CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 33.510, de 16 de março de 2020, que 

decretou Situação de Emergência em Saúde Pública no âmbito estadual, dispondo sobre 

uma série de medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo 

novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 33.519, de 19 de março de 2020, que 

intensifica as medidas para o enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19); 

 CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 2.371, de 16 de março de 2020, que decreta 

Estado de Emergência no âmbito do Município de Sobral e estabelece medidas para 

enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 95 da Reitoria da UVA, de 16 de março de 2020, 

determinando a suspensão de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, no período de 16 a 31 de março de 2020; 

 

RESOLVE: 

 Art. 1º - Fica instituído o Plano de Contingência Institucional (anexo) com normas e 

procedimentos que visam adequar a rotina acadêmica e administrativa da UVA à Situação de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, inicialmente no período de 16 a 

31/03/2020; 
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 Art. 2º – Estarão suspensas todas as atividades presenciais de ensino de graduação e 

pós-graduação, eventos, encontros acadêmicos, atividades culturais e desportivas, em todos 

os seus campi (Betânia, Junco, Derby e CIDAO), no período de 16 a 31 de março 2020, salvo 

disposições em contrário; 

 Art. 3º - Estará suspenso o atendimento no Restaurante Universitário (RU) e o 

funcionamento da Residência Universitária (ReU), bem como o acesso à Biblioteca Central e 

bibliotecas setoriais da UVA, mantidos os serviços não presenciais das mesmas; ficando 

suspensos, ainda, os serviços de lanchonete e reprografia (xerox); 

 Art. 4º - Ficarão estabelecidas condições excepcionais para as atividades docentes e 

de técnico-administrativos; 

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 

Reitoria da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Campus Betânia, Sobral-CE, 

24 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO – PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL DA UVA: estabelece medidas 

para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional em 

decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19). 
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PORTARIA Nº 99/2020 - ANEXO ÚNICO  
PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAMENTO 
À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DA  

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ (UVA) 
 

Estabelece normas e procedimentos que visam 

adequar a rotina acadêmica e administrativa da 

UVA à Situação de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Internacional, inicialmente no 

período de 16 a 31 de março 2020. 

 

O presente documento estabelece normas e procedimentos que visam adequar a 

rotina acadêmica e administrativa da UVA à Situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 

inicialmente no período de 16 a 31 de março 2020. 

O Plano estabelece condições excepcionais para as atividades docentes e de 

técnico-administrativos, podendo as normas e procedimentos aqui apresentadas vir a ser 

modificadas, conforme a análise da progressão da pandemia e orientações das instâncias 

do Poder Público. Caso haja circunstâncias que justifiquem a adoção de novas medidas, 

novo instrumento normativo poderá vir a ser ser editado. 

O Plano de Contingência Institucional da UVA abrange as áreas de Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Administração, Assistência 

Estudantil, Recursos Humanos e Ouvidoria. 

 

ENSINO 

 

1. Manter o calendário acadêmico e adaptar rotinas para atendimento ao estudante na 

modalidade não presencial, conforme orientações contidas no Decreto Estadual Nº 

33.510, de 16 de março de 2020, Decreto Estadual Nº 33. 519, de 19 de março de 2020, e 

da Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação e protocolos de 

ensino on-line divulgados posteriormente; 

2. Suspender aulas presenciais de todos os cursos, devendo ser incentivadas atividades 

remotas como forma de minimizar o distanciamento de alunos da Universidade, 

utilizando quando possível, as ferramentas disponíveis no Sistema Acadêmico da UVA; 

3. Suspender Estágios Supervisionados Obrigatórios, exceto os internatos do último ano do 

Curso de Enfermagem, se garantidos os equipamentos de proteção individual (EPI); 

4. Suspender a Solenidade de Outorga de Grau de formandos do Semestre Letivo 2019.2, 
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conforme Portaria Nº 100/2020 - REITORIA, sendo outorgado grau aos concludentes 

aptos. Os concludentes receberão, por meio de correio eletrônico, em até sete dias, 

Certidão de Outorga de Grau, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, que atesta a 

conclusão do curso de graduação, até a expedição do diploma de graduação; 

5. Suspender a publicação do Edital do Processo Seletivo para ingresso nas modalidades 

Admissão como Graduado; Transferência de outras IES; Mudança de Curso e Readmissão; 

6. Cancelar aulas de campo e viagens de estudos. 

 

 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  

(Lato Sensu e Stricto Sensu) 

 

1. Suspender aulas presenciais de todos os cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu; 

2. Para os cursos de Mestrado, as atividades remotas serão estimuladas como forma de 

minimizar o distanciamento dos mestrandos da Universidade utilizando, quando possível, 

as ferramentas disponíveis no Sistema Acadêmico da UVA;  

3. Ficam suspensas as bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos 

de pós-graduação Lato Sensu; 

4. Bancas de defesas de dissertações e suas qualificações poderão ocorrer a critério da 

coordenação de cada curso, desde que por meio de webconferência e sem participação 

presencial de público externo;  

5. Suspender as atividades de pesquisa em laboratórios, exceto aquelas já em curso e 

essenciais à sua preservação, cabendo ao pesquisador formalizar a solicitação de 

manutenção de atividades à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e se 

responsabilizar por observar as normativas oficiais relacionadas à higienização e ao 

contato interpessoal; 

6. Com relação ao Edital Nº 003/2020 - PRPPG referente à submissão de projetos de 

pesquisa para a participação no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC-

PBPU/UVA) e Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária (PROVIC/UVA), 

vigência 2020, fica mantida somente a data de início das inscrições on-line, ficando 

suspensas as etapas posteriores, sendo novo cronograma a ser divulgado 

oportunamente; 

7. As solicitações à PRPPG deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, para o e-mail 

institucional prppg@uvanet.br ou prppguva2012@gmail.com ou, ainda, por meio do 

Sistema de Requerimento on-line com acesso na página da UVA; 

8. As solicitações à Pró-Reitoria de Educação Continuada (PROED) serão atendidas na 

mailto:prppg@uvanet.br
mailto:prppguva2012@gmail.com
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medida do possível e deverão ser encaminhadas por meio eletrônico para os e-mails 

proed@uvanet.br ou proed_uva@yahoo.com.br. 

 

 

EXTENSÃO E CULTURA 

 

1.  Suspender todas as atividades de Extensão Universitária, incluindo: 

a) Eventos presenciais acadêmicos, científicos, culturais e esportivos, programados para 

o período de abrangência do Plano de Contingência Institucional da UVA, com a 

devida notificação dos organizadores; 

b) Visitas e/ou atividades realizadas em comunidades apoiadas pelos programas IEES, e 

Visualidades e projetos de extensão, exceto os projetos em andamento que 

necessitem da presença do membro/coordenador ou que desenvolvam as atividades 

de natureza remota; 

c) Atividades de formação e capacitação presenciais (cursos, oficinas, minicursos, 

palestras, etc.); 

d) Atividades dos Projetos de Extensão Institucionais (Prevest/UVA, Ritmize, 

Criancidade, Prata da Casa, Vivarte, Estrelas na Praça), das Ligas Acadêmicas, das 

Empresas Júniores e do Projeto ENACTUS; 

2. Suspender as aulas presenciais e atividades administrativas do Núcleo de Línguas 

Estrangeiras da UVA (NUCLE); 

3. Suspender o atendimento ao público e atividades administrativas no Núcleo de Prática 

Jurídica (NPJ); 

4. Suspender as atividades do Memorial da Educação Superior de Sobral (MESS) e Espaço 

Cultural Trajano de Medeirosno campus CIDAO; 

5. Suspender o cronograma de atividades do Edital de Seleção 2020 do Programa Bolsa de 

Extensão (PBEX-PBPU/UVA), ficando o novo cronograma, com datas das etapas 

restantes, a ser divulgado após o período de suspensão; 

6. Suspender o atendimento presencial da Divisão de Administração e Registro da Extensão 

(DARE), que atenderá a comunidade acadêmica por meio eletrônico, pelos seguintes e-

mails: dare_uva@uvanet.br; dare.uvanet@gmail.com. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

1. Realizar encontros e reuniões, preferencialmente, por meio de plataformas virtuais; 

2. Estimular o atendimento ao público por meio eletrônico (proad@uvanet.br), como 

mailto:proed_uva@yahoo.com.br
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medida de redução da circulação de pessoas; 

3. Manter as tramitações dos processos e o agendamento dos certames licitatórios, sem 

qualquer prejuízo dos prazos legais, mediante atuação das equipes de apoio, desde que 

estes cumpram os prazos determinados nas comunicações eletrônicas, conforme logística 

administrativa interna acordada entre os setores envolvidos; 

4. Restringir o recolhimento, as mudanças e a entrega de materiais e bens dentro da 

Universidade; 

5. Restringir o recebimento de materiais externos, sendo mantidos os agendamentos já 

realizados; 

6. Priorizar a tramitação de processos digitais e a utilização de assinatura digital; 

7. Todas as correspondências deverão ser recebidas na entrada do campus Betânia, pelos 

vigilantes, devendo o Protocolo Geral da UVA ser solicitado, conforme necessidade, para 

recebimento, organização e distribuição de processos e documentos; 

8. Comunicar às empresas terceirizadas/contratadas das medidas adotadas pela UVA para 

adequação de suas rotinas; 

9. Os processos administrativos de pagamentos deverão seguir rotinas virtuais, com ampla 

comunicação entre os fornecedores e os setores envolvidos, devendo as atividades e os 

comunicados junto aos fornecedores ser de responsabilidade da  Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD); 

10. Criar uma equipe de plantão para os serviços de limpeza, conservação e manutenção 

nos campi, conforme demanda, observados rodízio e calendário organizado pela PROAD; 

11. Suspender, temporariamente, as obras públicas nos campi Betânia e Junco, conforme 

determinação do Decreto Estadual Nº 33.521/2020; 

12. Suspender, temporariamente, cumprimento de obrigações de contratos de concessões 

de lanchonetes, nos campi Betânia e CIDAO, e os serviços de cópias e encadernação, no 

campus Betânia. 

13. Ficam paralisados os processos que necessitem de encaminhamentos de forma física, 

sendo estes posteriormente encaminhados, conforme orientações do Governo do 

Estado;  

14. Ficam suspensos os recursos e serviços de passagens terrestre, aérea, hospedagens e 

diárias, normatizadas em portarias referentes aos Centros de Ensino, MINTER e DINTER. 

 

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

1. Suspender todas as atividades dos Programas de Assistência Estudantil, incluindo: 

a) Restaurante Universitário (RU); 
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b) Residência Universitária (ReU); 

c) Editais do Programa de Bolsa de Permanência Universitária (Edital PBPU Nº 001/2020-

PRAE), do Programa de Residência Universitária (Edital PRU Nº002/2020-PRAE), 

Programa de Auxílio Financeiro a Discentes para Participação em Eventos (Edital 

Nº007/2020-PRAE) e Solicitações de Isenção de Taxa de Diploma de Graduação. Os 

novos cronogramas dos editais, serão divulgados após o período de suspensão. 

2. Atendimento presencial na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), possíveis 

solicitações deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, para o e-mail institucional 

prae@uvanet.br ou e-mail alternativo praeuva@gmail.com. 

 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 

 

1. Suspender atos e atividades referentes a Concursos Públicos; 

2. Suspender pedido de vida funcional para afastamentos e licenças para capacitação que 

ensejam viagens, nacionais ou internacionais; 

3. Atender, preferencialmente, às solicitações de documentos e comprovantes por meio do 

e-mail uvadrh@gmail.com, mantendo atendimentos presenciais em casos de extrema 

necessidade institucional, respeitando os protocolos de segurança sanitária; 

4. Ficam suspensas todas as atividades presenciais dos servidores técnico-administrativos, 

exceto as atividades imprescindíveis de manutenção e segurança, no período de 16 a 

31/03/2020, podendo sofrer alterações no tocante à sua vigência em decorrência de 

alterações na progressão da pandemia. 

 

 

OUVIDORIA 

 

1. Suspender o atendimento presencial da Ouvidoria Setorial da UVA, podendo as 

manifestações ser encaminhadas pela plataforma Ceará Transparente 

(cearatransparente.ce.gov.br) ou por intermédio da Central de Atendimento Telefônico, 

pelo número 155. 
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mailto:uvadrh@gmail.com

