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Unidade de Atendimento à Criança – UAC/ProACE/UFSCar - Campus São Carlos
FUNCIONAMENTO DA UAC DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
As atividades presenciais da UAC estão suspensas desde o dia 16/03/2020, por
determinação da Portaria GR Nº 4370, DE 14 DE MARÇO DE 2020, e por orientação, na
ocasião, do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo Coronavírus na UFSCar.
A equipe da UAC, professoras, técnico-administrativas, estagiários e estagiárias,
vem realizando suas atividades de forma remota, sendo:


Reuniões de Equipe para:
Reformulação e Atualização do Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno
da UAC;
Discussão sobre assuntos administrativos, de funcionamento e decisões de caráter
geral da Unidade;
Discussão sobre assuntos de caráter pedagógico;



Reuniões de Conselho da UAC;



Reuniões de Famílias;



Atendimento às crianças e suas famílias por meios virtuais, em grupos ou
individuais, encontros síncronos. A equipe da UAC mantém o contato com as
crianças e suas famílias desde o início do isolamento, enviando atividades de
caráter lúdico que possibilitam vivências, descobertas e aprendizagens, em
consonância com o momento de desenvolvimento das crianças;



Trabalhos de comissões nomeadas;



Desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão;



Monitoramento diário de tramitação documental em Unidades SEI e e-mails
institucionais;



Gestão e fiscalização de contratos administrativos;



Gestão de assuntos administrativos de organização e funcionamento da Unidade;



Grupos de Trabalho planejando e desenvolvendo ações diversas, como por
exemplo, eventos para as famílias, entre outras.
Todas as reuniões são realizadas virtualmente. Presencialmente são realizadas as

atividades das empresas terceirizadas de limpeza, portaria e manutenção.
A direção está à disposição para demandas que se apresentem necessariamente
presenciais, de acordo com protocolos de segurança para o momento.
De acordo com o Comitê Gestor da Pandemia, recém formalizado na UFSCar, as
atividades presenciais na Unidade de Atendimento à Criança continuam suspensas em
2021, até que haja o controle da pandemia da COVID-19 e segurança para o retorno.

