
AÇÕES PARA RETORNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
DA UEZO 
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Junho a Agosto Setembro a Outubro Novembro a Dezembro 
 Portaria UEZO SEI N.º 16 de 02 de junho de 

2020 institui três grupos de trabalho para 
elaboração de politicas acadêmicas que orientem 
ações de retomadas emergencial das atividades 
acadêmicas 

 Debate do relatório (explicitar) na comunidade 
Ueziana 

 Divulgação das ações na pagina UEZO 
 Elaboração da proposta de Ensino remoto na 

graduação 
 Resultado da pesquisa de acessibilidade docente e 

discente da graduação e da pós-graduação. 
 Aprovação nos Conselhos Superiores a proposta de 

retomada das atividades acadêmicas da graduação e 
pós-graduaçãopor via remota/semi-presencial 

 Retomada das atividades acadêmicas da pós-
graduação por via remota 

 Elaboração da Norma Técnica de Procedimentos 
para Medidas de Biossegurança 

 Atividades administrativas e de pesquisa essenciais 
 Adequação da infraestrutura de ensino e trabalho 

para atender as exigências sanitárias 
 Trabalho administrativo remoto em áreas não 

essenciais* 
 Transporteadequado as exigências sanitária 
 Reuniões de trabalho de forma remota  

 Avaliação de sintomas da comunidade 
universitária em atividades presenciais por 
rastreabilidade via notificações de casos e 
sintomas. 

 Ampliação do funcionamento dos 
laboratórios; 

 Início das atividades acadêmicas remotas da 
graduação 

 Retomada gradual do trabalho presencial para 
servidores fora dos grupos de risco* 

 Reuniões de trabalho de forma remota 
 Avaliação das atividades acadêmicasda pós-

graduação por via remota 
 Avaliação dos requisitos epidemiológicos 

locais e do Estadopela CEPDIC para  
proposta  do plano de retomada das atividades 
de graduação e pós-graduação presenciais  
 
*O retorno presencial dos servidores ficará 
condicionadoaos decretos autorizativos do 
governador do RJ. 

 Avaliação de sintomas da comunidade universitária em 
atividades presenciais por rastreabilidade via notificações 
de casos e sintomas. 

 Avaliação das atividades acadêmicas de graduação e pós-
graduação por via remota 

 Avaliação dos requisitos epidemiológicos locais e do 
Estadopela CEPDIC para  elaboração  do plano de retomada 
das atividades de graduação e pós-graduação presenciais  

 Plano de retomada das atividades regulares acadêmicas da 
graduação e pós-graduação para o período 2020.2. 
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 Definições dos Conselhos Superiores 
 Garantia de EPIs aos servidores e 

colaboradores terceirizados e readequação 
dos contratos de limpeza; 

 ; Capacitação de docentes em aulas remota 
 Acesso a plataformas de ensino 
 Treinamento da Comunidade Ueziana pela 

CEPDIC-UEZO quanto as normas de 
biossegurança  

 Definições dos Conselhos Superiores 
 Garantia de EPIs aos servidores e 

colaboradores terceirizados e 
readequação dos contratos de 
limpeza; 

 Acesso a plataformas de ensino 
 Treinamento da Comunidade Ueziana 

pela CEPDIC-UEZO quanto as 
normas de biossegurança 

 Avaliação dos Requisitos 
epidemiológicos locais e no Estado – 
CEPDIC UEZO 

 Garantia de EPIs e readequação dos serviços de 
limpeza; 

 Acesso a plataformas de ensino 

 Treinamento da Comunidade Ueziana pela 
CEPDIC-UEZO quanto as normas de 
biossegurança 

 Avaliação dos Requisitos epidemiológicos locais 
e no Estado – CEPDIC UEZO 


