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1 INTRODUÇÃO 

O presente plano de trabalho visa informar o plano de ação para o 

funcionamento dos serviços básicos do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e 

Artes aplicadas, após RESOLUÇÃO Nº 002, de 17 de março de 2020, que 

suspende o Calendário Acadêmico de Graduação e de Pós-Graduação 2020 para 

os cursos presenciais da UFSJ e demais orientações constantes na PORTARIA No 

113, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

A princípio, todos os trabalhos correlatos à unidade serão realizados via 

internet, de forma remota, conforme memorando “Funcionamento da unidade no 

período de emergência de Saúde Pública”. 

Casos específicos e urgentes deverão ser agendados através dos e-mails 

institucionais de acordo com a necessidade. 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 

DAUAP 

 

4 
 

2 FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CURSO 

A secretaria do curso de Arquitetura e Urbanismo (COARQ), conforme 

orientações da coordenação, funcionará a partir de 20/03/2020, através de 

atendimento remoto pelo e-mail: coarq@ufsj.edu.br. Discentes e docentes poderão 

receber atendimento via e-mail, além de videoconferência através do sistema de 

hangout do e-mail institucional acima relacionado. 

A secretaria do curso de Artes Aplicadas-Ênfase em Cerâmica (COART), 

conforme orientações da coordenação, funcionará a partir de 20/03/2020, através de 

atendimento remoto pelo e-mail: coaap@ufsj.edu.br. Discentes e docentes poderão 

receber atendimento via e-mail, além de videoconferência através do sistema de 

hangout do e-mail institucional acima relacionado. 

3 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEPARTAMENTAL 

A secretaria do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 

(DAUAP), conforme orientações da chefia departamental, funcionará a partir de 

20/03/2020, através de atendimento remoto pelo e-mail: dauap@ufsj.edu.br. 

Docentes e técnicos poderão receber atendimento via e-mail, além de 

videoconferência através do sistema de hangout do e-mail institucional acima 

relacionado. 

4 FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO 

Os laboratórios de ensino estarão fechados durante o período da vigência da 

quarentena de saúde pública. Não haverá a possibilidade de intervenção laboratorial 

ocorrer em função da ausência de técnicos no local, assegurando a integridade de 

todos os servidores, além da integridade de possíveis alunos que solicitarem 

utilização de algum dos laboratórios do DAUAP. Os atendimentos serão realizados 

de forma remota, devendo os Técnicos realizarem seus planos de trabalho, 

organização e estudos em suas residências e através dos sistemas digitais 

institucionais. 

Laboratório de Materiais e Técnicas Construtivas: 
Itamar José do Amaral – Técnico 
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itamar@ufsj.edu.br 
Mateus de Carvalho Martins – Coordenador 
mateusmartins@ufsj.edu.br 
 
LABIARQ – Laboratório de Informática Aplicada à Arquitetura: 
Marco Túlio Ribeiro – Técnico 
marco.ribeiro@ufsj.edu.br 
 
Laboratório de Maquetes: 
Marcos Vinícius Telles Guimarães – Coordenador 
mvtguimaraes@gmail.com 
 
Laboratório de Conforto Ambiental: 
Itamar José do Amaral – Técnico 
itamar@ufsj.edu.br 
Mateus de Carvalho Martins – Coordenador 
mateusmartins@ufsj.edu.br 
 
LEC – Laboratório-Escola Cerâmica: 
Ana Cristina da Silveira – Técnico 
anasilveira@ufsj.edu.br 
Prof. Dr. Kleber José da Silva – Coordenador 
kjs@ufsj.edu.br 
 

5 PLANO DE AÇÃO DO CORPO DOCENTE 

O corpo Docente do DAUAP, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 002, de 17 
de março de 2020 e da PORTARIA No 113, DE 17 DE MARÇO DE 2020, estará 

trabalhando de forma remota, via e-mail, videoconferência e telefone. Os contatos 

com os docentes podem ser realizados via e-mails institucionais ou telefones, de 

acordo com o registro de cada um na UFSJ.  

6 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS 

Os docentes e técnicos do DAUAP farão visitas regularmente, na medida do 

possível e com segurança, aos seus locais de trabalho para verificar se está tudo 

em ordem e evitar que alguma demanda urgente deixe de ser atendida. Caso 

necessário, os atendimentos presenciais de qualquer setor mencionado neste Plano 

de Trabalho deverão ser previamente agendados com o Técnico e ou Coordenador 

responsável pelo espaço, mesma regra para Secretarias de curso e departamental. 

Os e-mails dos professores e dos técnicos do DAUAP estão disponíveis no 
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endereço eletrônico: https://www.ufsj.edu.br/dauap/professores_e_tecnicos.php. 

O sistema de hangout é válido para videoconferência em qualquer conta de 

e-mail citada neste Plano de Trabalho, e pode ser solução plausível para 

atendimentos em tempo real e atendimento ao fim público da instituição UFSJ. 

 

São João del Rei, 20 de março de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Mateus de Carvalho Martins 
Chefe do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Artes Aplicadas 

DAUAP 


