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Instrução Normativa para as Atividades de Extensão na UFPB 

  

Em face dos graves riscos apresentados pela disseminação do CoronaVírus (Covid-19), a Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX) apresentou proposta e, após deliberação no CTA (Conselho 

Técnico Administrativo), na tarde do dia 16 de março de 2020, apresenta para toda 

comunidade acadêmica da UFPB a seguinte Instrução Normativa referente às atividades de 

extensão e que será por tempo indeterminado.  

a. Quanto ao funcionamento administrativo da Pró-Reitoria  

Como forma de evitar aglomerações e manter um mínimo de funcionamento, a secretaria do 

gabinete do pró-reitor e as suas coordenações funcionarão em 

caráter não presencial, em regime de home office e todas as solicitações serão atendidas por 

meio do e-mail [atendimentoproex@prac.ufpb.br] ou pelos e-mails das respectivas 

coordenações, já divulgados no site da Pró-Reitoria. 

 

Toda a comunicação dos diversos setores da PROEX com as demais unidades 

da UFPB e comunidade universitária será realizada através dos sistemas SIGAA, SIPAC e 

SIGADMIN , pelo site da PROEX [www.prac.ufpb.br] ou pelos e-mails das unidades e das 

equipesda Pró-Reitoria. 

 

b. Quanto a comunicação com a Pró-Reitoria  

Toda a comunicação, com os diversos setores da Pró-Reitoria, deverá ser através do sistema 

SIGAA ou, excepcionalmente, através de outras ferramentas on-line.  

c. Quanto aos Programas (PROBEX, FLUEX e UFPB no seu Município)  

Todos os programas funcionarão normalmente e seguirão de acordo com os seus respectivos 

editais, inclusive obedecendo todos os seus calendários.   

A seleção dos alunos bolsistas de cada projeto será feita através da comunicação virtual e os 

resultados e as frequências enviados à COPAC, no caso do PROBEX, e à COEX, no caso do 

“Programa UFPB no seu Município”.  

As atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão deverão ser suspensas, devendo, 

cada coordenador, nestes casos, orientar seus alunos bolsistas para realizarem estudos sobre 

a temática do projeto. Quando a situação de risco estiver superada as atividades deverão 

voltar a sua normalidade.  

Para que não haja prejuízo aos alunos, os pagamentos de bolsas não sofrerão 

descontinuidade.  



 

d. Quanto às viagens e transportes  

 Todos os transportes para comunidades externas à UFPB e as viagens estarão suspensas.   

e. Quanto aos eventos e cursos de extensão  

 Todos os cursos e eventos de extensão (encontros, seminários, congressos, apresentações, 

exposições, etc...) estarão suspensos por tempo indeterminado.  

  

João Pessoa, 17 de Março de 2020.  

  

  

Prof. Dr. Orlando de Cavalcanti Villar Filho 

                                                                 (Pró-Reitor da PROEX)  

  

  

Avisos Importantes  

  

1. Para orientar as pessoas, nos casos de suspeita de contágio do CoronaVírus, o 

governo estadual e a prefeitura de João Pessoa colocaram à disposição de toda 

sociedade paraibana os seguintes telefones que funcionarão 24h por dia:  

  

      Prefeitura de João Pessoa :    3218 – 9214  

  

     Governo do Estado:  99146 – 9790,  99146 – 9250  e   99146 – 0810  

  

2. Nos casos de pessoas com suspeita de contágio do CoronaVírus deverão ser 

conduzidas às seguintes Instituições:  

Crianças -   ao Hospital Universitário da UFPB  

Adultos  -   ao Hospital Clementino Fraga  

 

3. A Comissão da UFPB de enfrentamento ao CoronaVírus continuará emitindo 

informativos on-line.  

 


