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PLANO DE TRABALHO DO DTECH EM ATENDIMENTO À PORTARIA 113/2020

Em respeito às orientações da 
REGIME DE TRABALHO e ATIVIDADES ACADÊMICAS 
19, o DTECH indica que: 

 

- todos os técnicos administrativos
designados para atuação 
constante contato com seus
atividades dentro das limitações dessa condição;

 

- todos os docentes encontram
paralisadas em razão da suspensão do calendário acadêmico
de atividades de ensino, o
aprimoramento de seus cursos
viabilidade de incorporação de novas tecnologias no ensino
possível, as atividades de pesquisa e extensão prosseguem
remota com o envolvimento voluntário de alunos

 

- as atividades administrativas do departamento 
remota, como a elaboração de processos 
experimental, o departamento está realizando a 
forma online; 

 

- as demandas para o departamento devem ser direcionadas através do 
correio eletrônico (dtech@ufsj.edu.br
UFSJ; 

 

- não estão previstos atendimentos presenciais
de redução de contato físico
atendimentos se darão através de sistema 
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DO DTECH EM ATENDIMENTO À PORTARIA 113/2020

às orientações da Portaria UFSJ n° 113/2020 referente a
REGIME DE TRABALHO e ATIVIDADES ACADÊMICAS em razão da PANDEMIA COVID

 

odos os técnicos administrativos lotados no departamento 
uação na modalidade de home-office, estando em 

constante contato com seus respectivos líderes e desempenhando suas 
atividades dentro das limitações dessa condição; 

todos os docentes encontram-se em atuação home-office com as aulas 
paralisadas em razão da suspensão do calendário acadêmico. Em termos 
de atividades de ensino, os docentes seguem trabalhando no 
aprimoramento de seus cursos. Também temos realizado debates sobre 

incorporação de novas tecnologias no ensino
atividades de pesquisa e extensão prosseguem 

remota com o envolvimento voluntário de alunos voluntários; 

as atividades administrativas do departamento seguem de forma 
elaboração de processos ordinários; em caráter 

experimental, o departamento está realizando a assembléia de março

demandas para o departamento devem ser direcionadas através do 
dtech@ufsj.edu.br) ou via sistema de memorandos

atendimentos presenciais em razão da necessidade 
de redução de contato físico. Em caso de necessidade, esses 
atendimentos se darão através de sistema de vídeo conferência;
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