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Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/2020/PROEG/UFAM

 

Manaus, 14 de março de 2020.

 

Aos(Às)

Diretores(as) das Unidades Acadêmicas da UFAM e Diretoras da PROEG

Fundação Universidade do Amazonas

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200, Coroado I

CEP: 69080-900 Manaus/AM

 

 

Assunto: Providências da PROEG referentes à Portaria GR Nº 626, de 13 de março de 2020 - suspensão
das a�vidades presenciais acadêmicas e administra�vas.

 

Senhores(as) Diretores(as),

 

Em atenção ao disposto na Portaria GR Nº 626, de 13 de março de 2020 (0152013), que determinou a
suspensão das a�vidades presenciais acadêmicas e administra�vas pelo prazo de 15 (quinze) dias,
compreendido no período de 16/03/2020 a 30/03/2020;

 

Considerando que foi determinado no referido ato, à PROEG, apresentar orientações sobre o
funcionamento das inadiáveis necessidades acadêmicas, com a preservação dos serviços considerados
essenciais;

 

Considerando a Portaria GR Nº 453, de 05 de março de 2020 (0139517)e sua alteração pela Portaria GR
Nº 466, de 05 de março de 2020 (0141048) que ins�tuiu o Comitê Interno de Enfrentamento do Surto
Epidemiológico de Coronavírus na UFAM;

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia de Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde – OMS e
a confirmação do primeiro caso no Estado do Amazonas;
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CONSIDERANDO a necessidade de providências por parte da PROEG, no sen�do de direcionar e planejar
as ações durante o período de suspensão das a�vidades presenciais e administra�vas, bem como no
que concerne aos ajustes que se fizerem necessários no Calendário Acadêmico da UFAM;

 

SOLICITAMOS, em caráter de URGÊNCIA, aos(às) diretores(as) das unidades acadêmicas da UFAM e
diretoras dos departamentos da PROEG, para encaminharem via SEI ou para o e-mail
secretaria_proeg@ufam.edu.br, até as 14h do dia 16 de março de 2020 (segunda-feira),  o rol com
detalhamento das inadiáveis necessidades de funcionamento de cada unidade acadêmica e de cada
departamento da PROEG, a fim de subsidiar as orientações oficiais que serão apresentadas pela PROEG
para a Comunidade Acadêmica, ressaltando que a PROEG seguirá todas determinações instruídas pelo
Comitê de Enfrentamento do Coronavírus da UFAM.

 

Na certeza da colaboração de todos, ficamos no aguardo.

Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Pró-Reitor, em 15/03/2020, às 07:29,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0152133 e
o código CRC 74C735AD.
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