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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

 

COMUNICADO Nº 003/CCA/2020 

Florianópolis, 17 de março de 2020. 

 

Prezada comunidade do CCA, 

 

Em virtude dos últimos acontecimentos relacionados ao Covid-19 e em consonância 

com a Administração Central da UFSC, reforçamos algumas orientações: 

i. Pessoas consideradas em grupo de risco deverão permanecer em casa e em 

regime de teletrabalho quando possível. 

ii. Os servidores do CCA que necessitam cuidar de seus familiares deverão 

permanecer em casa trabalhando remotamente e/ou em rodizio, quando houver 

necessidade presencial. 

iii. Disciplinas:  quando possível, disponibilizar conteúdo online e manter contato 

com os alunos através das ferramentas não presenciais (remotas). Considerando 

que cada situação possui suas particularidades, solicitamos bom senso dos 

professores em comum acordo com seus alunos e informamos que estamos 

buscando junto à PROGRAD medidas para que o tratamento entre as disciplinas 

seja isonômico. 

iv. Pós-graduação: as defesas já marcadas devem ser mantidas sem plateia ou via 

remota.  

v. Servidores terceirizados: estamos trabalhando junto às empresas para 

adotarmos medidas isonômicas. Por enquanto suspendemos os serviços de 

Reprografia pela alta periculosidade e também pela baixíssima demanda. 
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vi. Unidades externas: devem ser mantidas as atividades básicas com esforço mútuo 

dos alunos, professores e terceirizados que são moradores cercanos, de 

preferência sem utilização de transporte público para deslocamento. 

 

Por fim, orientamos que cada gestor deve buscar medidas que se adaptem a sua 

realidade e que se enquadrem nas diretrizes gerais de combate ao COVID-19, considerando o 

mínimo contato possível entre as pessoas e a frequente higiene. 

Acompanharemos diariamente a evolução das normativas e a revogação se 

necessária. 

 

 

 

Walter Quadros Seiffert 
Diretor do Centro de Ciências Agrárias 
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