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PLANO DE TRABALHO COAAP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA
O presente plano de trabalho visa informar o plano de ação para o funcionamento dos
serviços básicos da Coordenadoria do Curso de Artes Aplicadas, após RESOLUÇÃO
Nº 002, de 17 de março de 2020, que suspende o Calendário Acadêmico da
Graduação e da Pós-graduação 2020 para os cursos presenciais da UFSJ, orientações
constantes na PORTARIA Nº 113, DE 17 DE MARÇO DE 2020, e PORTARIA Nº 122,
DE 21 DE MARÇO DE 2020, que suspendeu, a partir de 23 de março de 2020, os
trabalhos presenciais nos campi da universidade, excetuadas as funções essenciais de
segurança, saúde e limpeza.
A secretaria da Coordenadoria do Curso de Artes Aplicadas estará fechada a partir de
18/03/2020, seguindo as orientações da coordenação do curso. O servidor adotará o
regime de trabalho remoto, nos dias 18 a 20 de março de 2020, seguindo as
orientações do Boletim Interno Extra de 18 de março de 2020.
Conforme determinado pela Portaria Nº 122, de 21 de março de 2020 e pela
coordenação do curso, a referida secretaria funcionará a partir de 23 de março de
2020, excepcionalmente, com os trabalhos presenciais suspensos, através do
atendimento via regime de trabalho remoto pelo e-mail: coaap@ufsj.edu.br
A coordenação do curso informa que a secretaria permanecerá fechada, enquanto
perdurar a suspensão do Calendário Acadêmico da Graduação 2020, exceto quando a
abertura for indispensável nas ações sobre a epidemia ou no apoio às funções
essenciais, conforme citado na Portaria Nº 122, de 21 de março de 2020.
O requerimento de atividades, presenciais e à distância, com o objetivo de auxiliar nas
ações sobre a epidemia ou no apoio às funções essenciais também poderá ser feito
através do e-mail coaap@ufsj.edu.br
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