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PorSDepartamentoSAdministrativo

SegundoS oS ChefeS doS DepartamentoS AdministrativoS comS CampusS JuazeiroLS PauloS

FredericoLS aS economiaS geradaS pelaS suspensãoS dasS atividadesS presenciaisS noS

campusLSpoderáSproporcionarSinvestimentosSeSaquisiçõesSdeSmateriaisSaoScampusE

ComS aS paralisaçãoS dasS atividadesS presenciaisLS muitasS despesasS queS oS campusS

usualmenteS executariaLS nãoS aconteceramS ouS aconteceramS numS valorS abaixoS doS

esperadoES AlémS doS queLS osS valoresS pagosS aosS contratosS comS asS empresasS

prestadorasSdeSserviçosS terceirizadosLS reduziramStambémLSatravésSdeS reduçãoSdeS

alíquotasSdeSimpostosSeStambémSporSaçõesSdaSgestãoSlocalES

PANORAMA ADMINISTRATIVO

CAMPUS JUAZEIRO REALIZA A ENTREGA DE 199 KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PorSComissãoSLocalSdoSProgramaSNacionalSdeSAlimentaçãoSEscolarSqPNAEx

DurantesS osS mesesS deS junhoS eS julhoS deS 0)0)LS aS ComissãoS LocalS doS ProgramaS NacionalS deS AlimentaçãoS EscolarS

qPNAExS paraS EnfrentamentoS daS PandemiaS deS COVIDN2kS doS campusS JuazeiroS realizouS aS distribuiçãoS deS kitsS deS

alimentosSprovenientesSdoSPNAEESForamSrealizadasSduasSentregasLS tendoSsidoScontempladosStodosSosSalunosSqueS

manifestaramS interesseS noS recebimentoES NoS totalLS foramS distribuídosS umS 2kkS KitsS queS deverãoS contribuirS paraS aS

promoçãoSdaSsegurançaSalimentarSdosSalunosSdoSnossoSInstitutoES

AS composiçãoS dosS KitsS teveS aS quantidadeS deS gênerosS calculadaS deS acordoS comS asS necessidadesS nutricionaisS doS

lancheS queS oS alunoS realizariaS eS comS osS gênerosS disponíveisS emS estoqueES ForamS tomadasS todasS asS medidasS

recomendadasSparaSprevençãoSdaScontaminaçãoKSoSusoSdeSmáscaraSfoiSobrigatórioLSpermitiaNseSaSentradaSapenasS

doS alunoS ouS doS responsávelLS queS deveriamS comparecerS emS horárioS previamenteS definidoS eS divulgadoS noS siteS

institucionalSeSnasSredesSsociaisESAlémSdissoLSaoSentrarSnoSlocalSdeSretiradaSdoSKitSeraSutilizadoSálcoolSemSgelSparaS

assepsiaS dasS mãosS eS faixasS noS chãoS distantesS cercaS deS 2LIS metrosS umasS dasS outrasS indicavamS oS localS emS queS

deveriamSpermanecerSatéSseremSchamadosE
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HiantecdissoBcéc importantecdizercquecaindacsecencontracvigentecacResoluçãocdocVONSUPc–cIkL:cnºc7T0á7á7Bcquec

tratacdacsuspensãocdoccalendáriocá7á7BcbemccomocdacsuspensãocdascatividadescpresenciaisBcpermanecendocassimBc

somentec asc atividadesc administrativasc realizadasc remotamenteºc :sc atividadesc dec ensinoc quec estãoc sendoc

realizadascentrecoscestudantescecdocentesBcnãocpodemcserccomputadasccomoccargachoráriacdocanocletivocdecá7á7ºc

OcHepenBcacHireçãocGeralBcocHepadcecVoordenaçõesBctêmcunidocforçascemcbuscacdecestratégiascparacconduzirctodac

estac situaçãoBc pensandoBc principalmenteBc noc bemAestarc dec todosc osc servidoresc ec dosc nossosc estudantesºc :c

instituiçãoc estác trabalhandoc emc muitosc documentosBc especialmenteBc noc Planoc dec Vontingênciac Institucionalºc

TambémBc foic montadoc umc grupoc denominadoc kórumc dec Hiretoresc dec únsinoc ec :cadêmicosBc juntamentec comc ac

PROúNBccomcocintuitocdecarticularcaçõescparacocenfrentamentocdacVovidA2EBcretornocàscatividadescpresenciaisBcaulasc

remotasBcentrecoutrascsituaçõesºc Todascessasc indicaçõescestãocdentrocdocdocumentocdecHiretrizescquecnortearãoc

essasc atividadesºc VontudoBc essec documentoc precisac passarc pelac aprovaçãoc doc Vonselhoc Superiorc –c VONSUPºc c

ústamosBcportantoBcaguardandocessascdeliberaçõesº

:creuniãocdocVONSUPcocorrerácnociníciocdocmêscdecagostocectemccomocobjetivocjustamentecdeliberarBcsoluçõescac

médioc ec longoc prazoc parac oc retornoc comc segurançac asc atividadesc acadêmicasºc Tambémc avaliarc oc Planoc dec

VontingênciacInstitucionalBcacpossibilidadecdecflexibilizaçãocecdacutilizaçãocdecatividadescremotascnocinstitutoBcassimc

comocacretomadacdosccalendárioscacadêmicosº
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