UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA
COORDENAÇÃO GERAL

Ananindeua (PA), 17 de março de 2021.
À comunidade acadêmica do Campus Universitário de Ananindeua e sociedade
em geral:
 Considerando a adoção do bandeiramento vermelho em todos os campi da
UFPA, com base na divulgação de boletim do Grupo de Trabalho da UFPA
sobre o Novo Coronavírus, sinalizando a existência de nível alto de
transmissão viral e alto risco de sobrecarga dos serviços de saúde,
correspondendo à condição de lockdown;
 Na vigência dessa bandeira, a recomendação geral é de que as atividades
acadêmicas e administrativas sejam realizadas de forma remota, exceto
serviços essenciais da administração da Universidade e de atendimento ao
público;
 De acordo com a Resolução nº 1.513/2020, do Conselho Superior de
Administração (Consun), na Bandeira Vermelha, ficam suspensas as
atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão em espaços da
Universidade, como salas de aula, auditórios, anfiteatros, laboratórios, assim
como estão suspensas as atividades de campo e as visitas técnicas.
 De modo remoto, segue o ensino de graduação e de pós-graduação no
1o Período Letivo Regular de 2021.
Neste sentido, o Campus de Ananindeua esclarece que as atividades
administrativas estão sendo mantidas, em sua maioria, de modo remoto, sendo
garantidos os atendimentos presenciais (de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h,
com agendamento prévio) ao público interno ou externo de serviços essenciais que
não possam ser realizados virtualmente, através dos seguintes canais:
Contatos – Contexto de Pandemia por Coronavírus:
Campus Universitário do Ananindeua (CANAN): campusananindeua@ufpa.br (Para
agendamentos presenciais e outras interações institucionais)
Coodenação geral: favacho@ufpa.br
Vice-coordenação: lpgonzalez@ufpa.br
CPGA: cpga.campananin@gmail.com
Faculdade de Geografia: fageo-canan@ufpa.br
Faculdade de Química: faquim@ufpa.br
Faculdade de Física: fisicananin@ufpa.br
Faculdade de História: fhist@ufpa.br
Faculdade de Engenharia de Materiais: femat@ufpa.br
Faculdade de Ciência e Tecnologia: fact@ufpa.br
Faculdade de Geoprocessamento: ftg@ufpa.br
Site: https://campusananindeua.ufpa.br
Nota: As atividades presenciais orientam-se pelas avaliações do GT da UFPA sobre
o Novo Coronavírus em correlação com a Resolução n. 1.513 do CONSUN,
adotando o sistema de bandeiras para estabelecer diretrizes para a realização de
atividades acadêmicas e administrativas durante o período de emergência em saúde
pública causada pela pandemia da Covid-19.

