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Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
 

OFÍCIO Nº 050/2020/PROEG/UFAM
Manaus, 29 de abril de 2020.

 
Ao
Comitê Interno de Enfrentamento do Surto Epidemiológico de Coronavírus
Avenida General Rodrigo Octávio, 6200, Coroado I
CEP: 69080-900 Manaus/ AM
 
 
Assunto: Solicita orientações e recomendações para a reorganização do calendário acadêmico
2020.
 
Senhores,

 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação considerando:
1. a aprovação, no dia 28/04/2020, das diretrizes para a educação brasileira, em especial,

para a educação superior nas instituições de ensino superior pelo Conselho Nacional de Educação;
2. a realidade do panorama epidemiológico do estado do Amazonas, especialmente na

capital e nos municípios onde estão as unidades acadêmicas da UFAM;
3. a devida importância do comportamento humano com seus hábitos e costumes

culturais, explicado cientificamente pela epidemiologia ambiental quanto as características especiais
dos ambientes públicos como propiciadores de padrão de saúde e/ou de adoecimento da população,
leia-se, comunidade universitária;

Solicita deste Comitê a indicação de uma data para retomada das atividades acadêmicas
presenciais, para que esta Pró-Reitoria possa reorganizar o calendário acadêmico 2020, assim como as
devidas orientações e recomendações  para o retorno da comunidade universitária às Unidades
Acadêmicas.

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por David Lopes Neto, Pró-Reitor, em 29/04/2020, às
16:03, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0185758 e o código CRC 0338D435.
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