UFSJ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
PLANO DE TRABALHO

UNIDADE ACADÊMICA: COORDENADORIA DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

PERÍODO DO PLANO DE TRABALHO: Período de emergência com o coronavírus de acordo
com a Portaria 113 de 17 de março de 2020 e a Resolução 02 de 17 de março de 2020.

Objetivo:
Manter a operacionalidade da unidade, visando, sobretudo, resguardar a saúde de seus
profissionais e comunidade acadêmica, diante da pandemia que se instalou.
Formato de funcionamento da secretaria:
A secretaria da unidade funcionará todos os dias, de forma remota, das 09:00 às 19:30
horas, com intervalo para almoço das 12 as 13 horas. O secretário executará as rotinas
administrativas da coordenadoria em regime de teletrabalho. A coordenadora e o vice
coordenador estarão à disposição, em tempo integral, em regime de teletrabalho também,
para a resolução destas questões.
Horários de atendimento virtual:
A coordenação ficará de sobreaviso, em tempo integral, por e-mail, portal didático,mídias
sociais e telefone e SIPAC, alternando a tarefa, diariamente, entre a coordenadora e o vicecoordenador de maneira a estar sempre disponível no ambiente virtual.
Prevenção do Coronavírus na Unidade:
Devido às características físicas da secretaria da coordenação, é possível manter a unidade
em funcionamento, contando que se siga alguns procedimentos de prevenção.
Neste período, o acesso à secretaria será, exclusivamente, feito pelo pessoal da limpeza,
respeidas as regras impostas pela UFSJ.

Não devem estar presente ao mesmo tempo, em hipótese alguma, mais que uma pessoa
dentro da sala. Portanto está proibida a presença de visitas.
Os contatos para realização de qualquer atendimento quanto às demandas à esta
coordenadoria poderão ser feitas pelos canais tradicionais de comunicação, como email e/ou
requerimentos eletrônicos e também serão disponibilizados os contatos diretos com a
coordenadora eleita e o vice na tentativa de diminuir a espera. Estes contatos seguem abaixo:

Secretaria da Coordenadoria do Curso de Ciências Econômicas
Richardson Henrique de Oliveira Silva: coeco@ufsj.edu.br - Celular/whatasapp (32) 999293279
Coordenadora - Aline Cristina da Cruz: alinecruz@ufsj.edu.br Celular/whatsapp (32) 999323500
Vice-coordenador - Thiago Periard do Amaral: thiagoperiard@ufsj.edu.br - Celular/whatsapp
(32) 99120-9299

São João del Rei, em 24 de março de 2020.

___________________________
Aline Cristina da Cruz
Coordenadora

___________________________
Thiago Periard do Amaral
Vice-coordenador

