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1 O que é um plano de contingência? 

 
Conjunto de ações que objetivam garantir a proteção dos membros da comunidade 

universitária, o funcionamento e a sustentabilidade da Instituição durante o período 

de tempo em que perdurarem os efeitos da pandemia do COVID-19. 

 

2 O que é um comitê de gestão de crise? 

 
Uma equipe selecionada pela reitoria da Universidade para definir estratégias ágeis 

que visem atenuar os efeitos da crise na vida das pessoas, o alinhamento das 

decisões para assegurar a manutenção das operações essenciais e a sustentabilidade 

da instituição durante e após o período de crise. 

 

3 Apresentação 
 

A epidemia do Covid-19 teve início na China em dezembro de 2019 com rápida 

proliferação em detrimento da gravidade e desconhecida solução, com efeito na 

transformação em pandemia a partir de 11 de março, conforme declaração da 

organização Mundial da Saúde. A rápida contaminação comunitária se alastrou para 

diversos continentes e países, chegando no Brasil em 4 de fevereiro de 2020. 

Mesmo que naquele momento ainda não tivéssemos oficialmente casos no país, 

somente em 26 de fevereiro o primeiro caso foi identificado no território brasileiro. 

Neste sentido, o estado de Santa Catarina, por meio do Decreto emitido pelo 

governador do estado, Carlos Moisés, no dia 17 de março, decretou oficialmente 

situação de emergência para prevenir e enfrentar a pandemia Convid-19, que 

mudou, dessa maneira, o cenário das organizações e modelo de trabalho. 

A Unesc, por meio do seu Conselho Universitário, anteviu-se suspendendo 

temporariamente as aulas presenciais por quinze dias a partir de 17 de março e 

manteve suas atividades administrativas em regime home office para os 

colaboradores com o objetivo de prevenir e manter a segurança diante do Covid-19.  

 

3.1 Objetivo Geral 
 

Apresentar as ações emergenciais, priorizando a segurança da comunidade 

acadêmica, bem como a execução das atividades administrativas e acadêmicas da 

Unesc tanto no período de suspensão das mesmas, quanto no retorno das atividades 

presenciais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

▪ Implantar ações estratégicas que visem à sustentabilidade institucional; 



▪ Garantir as atividades acadêmicas com excelência; 

▪ Estabelecer medidas que garantam segurança jurídica nas decisões e ações 

institucionais; 

▪ Implantar medidas de segurança para prevenção e combate a contaminação 

do Covid-19, conforme legislação específica; 

▪ Instituir ações que posicione estrategicamente na Universidade; 

▪ Aperfeiçoar a infraestrutura de tecnologia da informação da Universidade.  

 

4 Decisões estratégicas do plano de contingência 
 

Considerando a importância de alinharmos as atividades institucionais a partir do 

novo cenário em percurso devido a pandemia Covid-19, a equipe de Gestão 

Estratégica da Unesc, elaborou um plano de contingenciamento de crise, 

estruturado em eixos estratégicos com efeito em decisões e ações de curto e médio 

prazo. 

 

Decisões Estratégicas e Respectivas Ações 
Decisões Estratégicas Ações 

Sustentabilidade 

Institucional 

(econômica e 

acadêmica) 

▪ Comitê Temporário de Acompanhamento e Prevenção ao COVID-
19 

▪ Comitê de Gestão de Crise 
▪ Comitê Financeiro 
▪ Comitê de Assessoria Pedagógica 
▪ Comitê de Suporte online  
▪ Comitê de Tecnologia da Informação 
▪ Comitê de Relacionamento Estudantil 
▪ Comitê de Comunicação e Gestão da Informação 

▪ Compensação de banco de horas. 

▪ Redução do banco de horas dos trabalhadores. 

▪ Otimização de processos internos. 

▪ Férias coletivas para mais de 100 colaboradores técnicos 

administrativos; 

▪ Alongamento do endividamento de longo prazo com redução das 

amortizações; 

▪ Postergação do recolhimento do FGTS e outros recolhimentos, de 

acordo com a MP, por 90 dias. 

▪ Suspensão das compras mantendo somente itens essenciais; 

▪ Redução em mais de 59% de contratos de prestação de serviços, 

incluindo publicidade, manutenção, assessorias... 

▪ Suspensão de eventos presenciais até dezembro de 2020; 

▪ Realização de bancas de teses e dissertações com membros 

externos, somente com participação em web conferência. 

▪ Palestras com convidados externos que demandem custos para a 

instituição, somente por web conferência. 

▪ Supressão de horas administrativas de apoio e setores; 

▪ Adiamento das obras que estavam previstas: clínica de Medicina, 

auditório da antiga Aprofucri, espaços de co-criação para os 

estudantes, contêiner para CAs; 

▪ Suspensão de viagens, estadas, transportes – somente essenciais; 

▪ Retenção dos valores pro-stricto dos pesquisadores e revisão de 

novos editais de fomento para o segundo semestre de 2020; 



Decisões Estratégicas Ações 

▪ Postergação do reajuste salarial dos colaboradores. 

▪ Suspensão do edital de inovação; 

▪ Adequação dos PPCs para melhorar a eficiência da execução 

curricular; 

▪ Ampliação da oferta de disciplinas institucionais; 

▪ Institucionalizar o núcleo de disciplinas comuns por área de 

conhecimento; 

▪ Revisar as normativas internas para o trabalho de conclusão de 

curso e estágios obrigatórios; 

▪ Ampliar a virtualidade nos cursos de modalidade presencial. 

Permanência dos 
Estudantes 

▪ Mobilização institucional para mudanças das regras do FIES. 

▪ Mobilização institucional para a manutenção das bolsas do 

Uniedu; 

▪ Manutenção das bolsas e descontos vigentes. 

▪ Flexibilização de percentuais de pagamento das mensalidades dos 

meses de abril, maio e junho e matrícula do próximo semestre. 

▪ Desconto Covid-19 de 5% para todos os estudantes e outros 5% 

adicionais para aqueles que apresentarem justificativas de 

redução de renda ou receita durante o período da pandemia nos 

meses de maio e junho de 2020; 

▪ Unesc Financia Covid-19 com financiamentos de até 50% das 

mensalidades a vencer até dezembro de 2020; 

▪ Manutenção das bolsas de pesquisa e extensão para o primeiro 

semestre de 2020. 

▪ Diálogos sistemáticos da Reitoria com os estudantes, lideranças 

estudantis, professores e coordenadores de curso por web 

conferência.  

▪ Criação do canal espaço do estudante Unesc Covid-19. 

▪ Criação da Centac online por meio do Minha Unesc com mais de 70 

serviços online. 

▪ Criação do suporte online estudante por meio do canal de 

WhatsApp para orientação e apoio. 

▪ Organização pedagógica com aulas mediadas por tecnologias para 

a manutenção do semestre letivo. 

▪ Contato telefônico com os estudantes de primeira fase para apoiá-

los e orientá-los na continuidade da formação acadêmica. 

Excelência acadêmica 

▪ Manutenção das aulas do primeiro semestre de 2020 na 

graduação, pós-graduação stricto sensu e Colégio Unesc. 

▪ Elaboração de material instrutivo para as atividades pedagógicas 

mediadas pela tecnologia. 

▪ Capacitação para coordenadores e docentes para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas mediadas pela 

tecnologia. 

▪ Oferta de suporte online remoto para docentes e discentes. 

▪ Inclusão dos coordenadores de cursos nas salas de aula virtual 

para acompanhamento das atividades pedagógicas. 

▪ Monitoramento contínuo da Diretoria de Ensino no desempenho 

do processo de ensino aprendizagem.  

▪ Ampliação da Assessoria pedagógica para o suporte ao docente. 

▪ Estruturação de sala virtual (Google Classroom) para suporte aos 

docentes por área do conhecimento. 

▪ Criação do suporte online ao professor por meio do canal de 

WhatsApp para orientação e apoio. 



Decisões Estratégicas Ações 

▪ Emissão de relatórios diários informando o acesso dos docentes e 

estudantes ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

▪ Ampliação e contratação de assessoria pedagógica para 

assessoramento das coordenações de cursos e professores 

durante as aulas mediadas pela tecnologia. 

▪ Criação de grupos de WhatsApp por disciplina com a participação 

dos coordenadores dos cursos, professor responsável e 

estudantes para suporte 

Segurança jurídica 

▪ Monitoramento e análise das publicações legais pelas três esferas 

governamentais. 

▪ Elaboração de instrutivos e pareceres que orientem as decisões e 

ações institucionais. 

▪ Orientação institucional sobre as decisões e ações no período de 

pandemia.    

Saúde e ambiente 

seguro   

▪ Plano e protocolos de biossegurança; 

▪ Plano de retorno gradual das aulas presenciais conforme 

determinações governamentais; 

▪ Capacitação dos colaboradores para a higienização dos 

ambientes, conforme orientações expressas nos protocolos de 

biossegurança; 

▪ Deliberação das atividades administrativas e acadêmicas para 

realização na modalidade de teletrabalho; 

▪ Investimento em equipamentos de segurança (EPIs) e 

higienização no campus com ozônio. 

Posicionamento 

institucional estratégico 

▪ Oferta de cursos de curta duração e palestras online gratuitas. 

▪ Boletins diários sobre a pandemia. 

▪ Lives e podcasts com especialistas. 

▪ Materiais orientativos voltados à prevenção Covid-19. 

▪ Entrevistas, releases e vídeos elaborados pela TV Unesc para 

orientar a prevenção do Covid-19. 

▪ Criação do Espaço do Estudantes Covid-19. 

▪ Produção e distribuição de álcool em gel para a comunidade em 

geral. 

▪ Produção e distribuição de máscaras (protetores faciais) para os 

profissionais de saúde; 

▪ Higienização de espaços públicos com o projeto Ozônio; 

▪ Participação dos residentes da Unesc em diversas ações de 

combate a pandemia; 

▪ Criação e desenvolvimento de respiradores mecânicos para a 

saúde pública. 

▪ Aplicação das vacinas de Influenza para grupos de risco na 

modalidade drive thru. 

▪ Produção de cartilhas informativas para a população sobre os 

cuidados essenciais do Covid-19; 

▪ Comitê de apoio aos trabalhadores Covid-19 para as empresas da 

região; 

▪ Sessão da sala de situação para a secretaria municipal de saúde 

de Criciúma, para o acompanhamento da doença; 

▪ Criação e implantação do Programa SOS Unesc Covid-19. 

▪ Criação e implantação do Programa SOS Acolher Unesc Covid-19 

▪ Realização da Jornada de Saúde Covid-19; 

▪ Lançamento do site http://covid.unesc.net/ pelo Comitê de 

Análise e Gestão Covid-19 do Programa de Pós-Graduação de 

http://covid.unesc.net/


Decisões Estratégicas Ações 

Saúde Coletiva.Lançamento da webinar para a Retomada do Sul 

Pós-Pandemia; 

▪ Lançamento do Observatório de Desenvolvimento 

Sócioeconômico e Inovação. 

Tecnologia da 

Informação 

▪ Migração do ambiente virtual de aprendizagem para a nuvem; 

▪ Transferência da operação institucional para teletrabalho. 

▪ Criação do suporte online ao professor e estudante por meio do 

canal de WhatsApp para orientação e apoio. 

▪ Empréstimo de 145 Chromebooks para os estudantes que não 

dispõem de equipamento para acompanharem as aulas mediadas 

pela tecnologia; 

▪ Oferta de 70 planos de internet 4G para estudantes que os 

estudantes que não possuem internet possam acompanhar as 

aulas mediadas pela tecnologia. 

 

5 Disposições Gerais 
 
Os gestores da Universidade de todos os níveis hierárquicos deverão acompanhar e traçar 

estratégias que visem à garantia da realização das atividades prioritárias da Instituição. 

 

Toda a comunidade acadêmica deve acompanhar as informações acerca da pandemia 

publicadas pela Unesc, disponíveis no blog sobre o CoronaVírus pelo link 

http://www.unesc.net/portal/coronavirus/blog/10/0/0/0/5,  bem como cumprir com as 

orientações de prevenção do contágio. 

 

A Reitoria da Unesc, em conformidade com as orientações dos governo federal, estadual e 

municipal, poderá a qualquer momento adotar novas medidas necessárias. 

http://www.unesc.net/portal/coronavirus/blog/10/0/0/0/5

