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PORTARIA Nº 1, DE 17 DE MARÇO DE 2020

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DO AMBIENTE - CCA, Professor Doutor Eron
Bezerra ,usando das atribuições e prerroga�vas:

 

CONSIDERANDO as Orientações Preliminares – Suspensão das A�vidades Administra�vas 
Presenciais – Portaria do GR n 626/2020 e O�cio Circular nº002/2020/PROGESP/UFAM:

CONSIDERANDO a suspensão das a�vidades presenciais acadêmicas e administra�vas pelo
prazo de 15 (quinze) dias, compreendido no período de 16/03/2020 a 30/03/2020, podendo ser
prorrogado de acordo com as necessidades.

 

 

R E S O L V E:

 

I - Suspender as a�vidades presenciais do Centro de Ciências do Ambiente (CCA) por
igual período;

II - Determinar que os docentes e técnicos administra�vos do CCA passam a desenvolver
suas a�vidades a par�r de suas residências, ficando a disposição da administração para qualquer
situação de emergência, notadamente o próprio Diretor e a servidora Lidiane Malcher;

III - Definir, nesse período de a�vidade a�pica, as principais tarefas a serem
desenvolvidas, bem como os responsáveis (docentes, técnicos ou colaboradores) pela execução dessas
a�vidades, dentre as quais se destacam:

1. Projetos. Liberar recursos dos atuais projetos (DEFIN/UNISOL) - (Eron, Timóteo, Elta);
2. Projetos. Minuta de projeto relativo ao edital Fapespi /Fapeam (Josemar, Rodrigo, André);
3. Projetos. Minuta do CCA como Unidade Acadêmica (Rodrigo, Josemar, André, Silvana,

Marília, Gier);
4. Projetos. Cadastrar CCA junto ao CAPDA (André, Josemar, Timóteo);
5. Projetos. Preparar esboço das aulas para capacitação dos atuais projetos, notadamente o

projeto de "Difusão Ambiental" (Silvana, Letícia, Elta, Vitor, Naiadia);
6. Revista. Finalizar a publicação da 2a edição da Revista Sustentabilidade (Silvana, Sérgio,

Marília);
7. Visual dos projetos e do CCA. Desenvolver um selo para envelopes e logomarca para as

sacolas que serão feitas com material reciclado (Eron, Sérgio e Lidiane);
8. Suspensão das Inaugurações. Avisar que as inaugurações do Centro de Mídia e Tradução

Simultânea (CTS), bem como da Unidade de Pesquisa em Energia Solar e Climatologia
(UPEC) estão suspensas até posterior deliberação da Reitoria quanto a retomada das
atividades normais (Timóteo, Sophia, Nathalia);



9. Providências relativas às inaugurações programadas do Auditório: concluir divisória,
adquirir mesas e cadeiras da mídia, equipamento de mídia, rádio tradutor, instalar
infravermelho, afastar telão, pintar frente do CCA, retocar áreas danificadas (Josemar,
Lidiane, Sophia);

10. Providências relativas às inaugurações programadas da UPEC: comprar evaporímetro de
Piche, pluviômetro, geotermômetros; resolver tratamento dos dados, transmissão,
disponibilidade pública (Eron, André, Timóteo, Elta, Nathalia);

                                                         Dê-se ciência e cumpra-se.

                                                                                                                                                                               
     Professor Doutor Eron Bezerra
                                                                                                                                                                               
                     Diretor

 

Documento assinado eletronicamente por Eronildo Braga Bezerra, Diretor, em 19/03/2020, às 10:06,
conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0153800 e
o código CRC 43A5D114.
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