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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS DE CRATEÚS

BR 226, Km 03, Venâncios –  CEP: 63700-000 – Crateús – Ceará
Telefones: (88) 3697.9701 / 9702  – E-mail: crateus@ufc.br

 

Portaria nº 5/CCRT, de 01 de outubro de 2020.

Dispõe sobre o funcionamento dos laboratórios de Informática, Química, Física, Geologia, Desenho,
Topografia e Materiais durante a aplicação das medidas contidas no Plano Pedagógico de Emergência, nos
termos do art. 14 da Resolução nº 03/CEPE, de 02 de julho de 2020.

O DIRETOR DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ EM CRATEÚS, no uso das
suas atribuições legais e estatutárias,

 

RESOLVE:

                          Art. 1º- Autorizar o funcionamento em regime presencial dos laboratórios de Informática,
Química, Física, Geologia, Desenho, Topografia e Materiais, exclusivamente para aulas práticas, para a
realização de atividades práticas de estágio, de projeto de graduação ou de bolsistas, bem como para o
acompanhamento de atividades remotas. 

                          §1º - A utilização dos laboratórios será mediante agendamento prévio pelo sistema
"Agende", obedecendo as devidas instruções de solicitação de utilização de cada espaço;

                          §2º - Para atividades práticas de estágio, de projeto de graduação ou de bolsistas, além do
agendamento prévio, deve-se encaminhar termo de solicitação assinado pelo professor responsável,
explicitando a necessidade de realização de atividades práticas no período, obedecendo a especificidade de
cada espaço regulamentada pelos regimentos dos laboratórios.

                          §3º - As atividades autorizadas a que se refere este artigo deverão respeitar as
recomendações sanitárias que constam no Protocolo para Retomada Das Atividades Laboratoriais do
Campus da UFC em Crateús (Anexo I).

                          Art. 2º - Determinar que a coordenação dos laboratórios adote as providências necessárias à
realização das atividades autorizadas no art. 1º desta portaria.

                          Art. 3º - Revogar a Portaria nº 4/CCRT, de 14 de setembro de 2020.

                          Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

 

Lívio Antonio Melo Freire

Diretor do Campus da Universidade Federal do Ceará em Crateús-CE 

logotipo
Documento assinado eletronicamente por LIVIO ANTONIO MELO FREIRE, Diretor de Unidade, em
01/10/2020, às 19:38, conforme horário oficial de Brasília, 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�ps://sei.ufc.br/sei/
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