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DIREÇÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA

Memorando nº 09/2020/FCE/DIR Em  18 de março de 2020.

Para: Toda a comunidade da Faculdade de Ceilândia – FCE/UnB.
Assunto: Orientações gerais sobre as a�vidades administra�vas da FCE/UnB
 
A DIREÇÃO DA FACULDADE DE CEILÂNDIA, no uso de suas atribuições regimentais, e considerando:
 
1. A deliberação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UnB (CEPE/UnB), em 12/03/2020;
2. O ATO DA REITORIA/UnB N. 0419/2020, de 16/03/2020 (5108145);
3. As informações oficiais do Comitê Gestor do Plano de Con�ngência em Saúde do Covid-19 (COES);
4. A reunião realizada no dia 17/03/2020 entre a direção da FCE, os coordenadores de cursos de graduação e
pós-graduação e a coordenação do Comitê Gestor dos Laboratórios Mul�disciplinares da FCE:
 
Informa que as a�vidades administra�vas da FCE/UnB, na medida do possível, têm sido realizadas por meio de
escalas e trabalho remoto com a u�lização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e nos seguintes canais de
comunicação:
 
Secretaria Administra�va/FCE – Direção (fcesecadm@unb.br)
 
Gestão de Pessoas/FCE (gpfce@unb.br, concursofce@unb.br)
 
Secretaria de Graduação/FCE (secgradfce@unb.br)
 
Secretaria de Extensão/FCE (extensaofce@unb.br)
 
Secretaria de Pós-graduação:
- Ciências da Reabilitação/FCE (ppgcr@unb.br, ppgcrfce@gmail.com)
- Ciências e Tecnologias em Saúde/FCE (pgctsfce@unb.br, pgctsfce @gmail.com)
 
Informá�ca/FCE – Manutenção, Gestão do Site e Suporte Remoto (informa�ca@campusceilandia.unb.br)
 
Compras e Contabilidade/ FCE (comprasfce@unb.br)
 
Administração Patrimonial/FCE (administracaopatrimonial@campusceilandia.unb.br)
 
Apoio Audiovisual/FCE (audiovisualfce@unb.br)
 
Comitê Gestor dos Laboratórios Mul�disciplinares/FCE (administracaopatrimonial@campusceilandia.unb.br)
 
Serviço de Orientação ao Universitário (SOU/FCE) (soufce@unb.br)
 
Biblioteca/FCE (bibliotecafce@bce.unb.br)
 
Define, ainda, que:
 
- Todas as reuniões presenciais estão suspensas. Os setores administra�vos e os cursos da unidade deverão se
organizar para a realização de reuniões on-line.
 
- Serviços essenciais e considerados estratégicos da faculdade como: segurança, limpeza e manutenção
(hidráulica, elétrica, rede de comunicação e administração patrimonial) estão sendo realizados presencialmente,
em horário reduzido, por meio de escalas definidas pelos servidores dos setores.
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- Alunos em vulnerabilidade econômica deverão procurar as respec�vas coordenações de curso e comunicar
suas necessidades para que sejam encaminhadas ao Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) via SEI.
 
- Todos os projetos de extensão e de pesquisa que envolvam a coletas de dados em membros da comunidade
estão suspensas.
 
- As a�vidades de pesquisa pré-agendadas e pré-autorizadas, que envolvam, no máximo, 2 pesquisadores por
turno nos laboratórios da faculdade poderão ser man�das, desde que esses usuários assumam rigorosamente as
recomendações de segurança e combate à disseminação do Covid19.
 
- Os estágios obrigatórios e não obrigatórios dos estudantes dos cursos de graduação estão suspensos durante a
vigência dos decretos e o�cios que dispõem sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública emi�dos pelo HuB/UnB e GDF. 
 
- Os servidores da FCE, que não se enquadram nas restrições dos Arts. 50 e 70 do Ato da Reitoria da UnB N.
0419/2020, deverão trabalhar em regime de escala e poderão ser convocados para a execução de a�vidades
presencias na faculdade visando a manutenção do funcionamento dos serviços considerados essenciais e
estratégicos da unidade, conforme previsto no Art. 20 do Ato citado.
 
Reforçamos que cada membro da comunidade universitária é responsável pela garan�a da saúde pública e deve
observar atentamente as orientações do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, do Ministério da
Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Comitê Gestor do Plano de Con�ngência em Saúde do
COVID-19 da Universidade de Brasília, para que possamos ultrapassar este momento dramá�co no menor tempo
e da melhor forma possível, com solidariedade e responsabilidade social (conforme o Art. 15 do Ato da Reitoria
da UnB N. 0419/2020).
 
As orientações e medidas previstas neste memorando poderão ser reavaliadas em um momento oportuno.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Joao Paulo Chieregato Matheus, Vice-Diretor(a) da Faculdade
de Ceilândia, em 18/03/2020, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Araken dos Santos Werneck Rodrigues, Diretor(a) da Faculdade
de Ceilândia, em 18/03/2020, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 5115398 e o código CRC 6B7B1BC8.

Referência: Processo nº 23106.028581/2020-13 SEI nº 5115398


