MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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PRÓ-REITORIA PESQUISA E EXTENSÃO
Instrução Normativa Nº 01/2020: Regime especial para as Atividades de Extensão na UFCG
durante a epidemia causada pelo COVID-19
Em face dos graves riscos apresentados pela disseminação do CoronaVírus (Covid19), a Pró-Reitoria de Extensão (PROPEX), após deliberação da Administração
Superior, em reunião realizada dia 17 de março de 2020, no Auditório da SODS,
apresenta à comunidade acadêmica da UFCG a seguinte Instrução Normativa
referente às atividades de extensão e que será por tempo indeterminado.
Quanto ao funcionamento administrativo da Pró-Reitoria
Visando evitar aglomerações e manter um mínimo de funcionamento, a secretaria da
PROPEX e a Coordenação Geral de Extensão, por tempo indeterminado, não estão
realizando atendimentos presenciais, apenas pelos canais virtuais. A PROPEX
recomenda que os procedimentos das atividades extensionistas sejam realizados por
meio digital em funcionamento na Instituição. Ferramentas como correspondência
eletrônica e aplicativos de mensagens também podem ser utilizadas para garantir o
fluxo das ações que precisam ser realizadas. Os atendimentos presenciais só irão
ocorrer em casos excepcionais e de interesse da administração.
Quanto à comunicação com a Pró-Reitoria
Toda a comunicação, com os diversos setores da Pró-Reitoria, deverá ser realizada
através das ferramentas on-line.
Os servidores com idade acima de 60 anos e os que sejam considerados de risco
exercerão suas atividades exclusivamente no sistema “Home Office”.
Quanto ao funcionamento do NART

O Núcleo de Artesanato da PROPEX - NART e os outros setores vinculados à PROPEX
devem estar fechados. Os servidores da PROPEX, que atuam no referido Núcleo,
realizarão suas atribuições no sistema “Home Office”, de acordo com as orientações
desta Pró-Reitoria.
Quanto aos Programas e editais (PROBEX e FLUEX)
Todos os editais de extensão deverão ser suspensos, por tempo indeterminado, e
voltarão à normalidade tão logo a situação de risco seja superada.
Quanto ao PVS
As atividades do PVS deverão ser suspensas, por tempo indeterminado, e voltarão à
normalidade tão logo a situação de risco seja superada.
Quanto às viagens e transportes
Todos os transportes para comunidades externas à UFCG e as viagens estarão
suspensas.
Quanto aos eventos e cursos de extensão
Todos os cursos e eventos de extensão (encontros, seminários, congressos,
apresentações, exposições etc...) estarão suspensos por tempo indeterminado.
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Onireves Monteiro de Castro
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Canais de atendimento on-line
proex@reitoria.ufcg.edu.br

Mais informações, poderão ser obtidas
através dos telefones:
(83) 2101-1382

oni1010@terra.com.br

(83) 2101-1296

nadege.dantas@gmail.com

(83) 981616330

