
                                                               

Campinas, 17 de março de 2020. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19

(segunda edição)

Considerando as orientações apresentadas na Resolução GR 24/2020, de 16/03/2020, que dispõe sobre a 

suspensão das atividades da Unicamp de 13 de março a 12 de abril em virtude da pandemia de 

Coronavírus (Covid-19), e que determina a suspensão das atividades acadêmicas e os eventos públicos e 

mantidas as atividades administrativas, bem como as essenciais e as da área da saúde, segue o novo plano 

de contingência do NUDECRI – Núcleo de Desenvolvimento para a Criatividade, para o período.

1) Coordenação: Home office a maior parte do tempo, com presença em alguns momentos da semana, 

para assinatura e encaminhamento de documentos;

2) Secretarias (Nudecri, Labjor, Labeurb e Cursos): Home office, com plantão presencial,  referente às 

demandas de malote, assinatura e encaminhamento de processos (apenas tramitações urgentes) e 

frequência de funcionários. O atendimento ao público está suspenso. Uma das funcionárias é diabética e 

está totalmente dispensada das atividades presenciais. 

3) As aulas dos cursos de Especialização em Jornalismo Científico e do Mestrado em Divulgação 

Científica e Cultural (MDCC), oferecidos pelo Labjor presencialmente, foram substituídas por aulas e 

atividades a distância. A Coordenação do Nudecri está consolidando soluções junto a área de TI para que 

sejam disponibilizadas ferramentas para estudantes e professores/as. O intuito é auxiliar a realização das 

atividades, para manter o ânimo dos alunos e para que não seja necessário repor aulas, na medida do 

possível.

4) Bancas de qualificação e defesa do MDCC: não há bancas agendadas para o período.

5) Bancas em que os pesquisadores participariam no período: foram reagendadas ou serão realizadas a 

distância.

6) A recomendação da coordenação do MDCC é de que todos os/as professores/as responsáveis por 

disciplinas do semestre criem grupos de email para realização de atividades a distância, de forma a não 

impactar negativamente o semestre letivo.

7) A Coordenação do Curso de Especialização está em contato com docentes e alunos para a organização 

das atividades a distância. Os alunos elegeram duas representantes para intensificar o contato com a 

coordenação.

8) As revistas que são produzidos pelo Labjor e pelo Labeurb continuam sendo produzidos a distância. 

Podcasts produzidos pelo Labjor também estão sendo produzidos a distância, com alunos mantendo 
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contato com equipe e editores por e-mail e whatsapp. Eventualmente alguma gravação precisará ser feita 

na Rádio Unicamp ou no próprio Labjor.

9) As reuniões para elaboração de novo site do Labjor e manutenção da revista ClimaCom – por Skype.

10) As atividades dos projetos de pesquisa, como reuniões de equipes, serão mantidas a distância. As 

demais atividades serão mantidas Home office. 

11) As viagens dos pesquisadores para o período foram todas desmarcadas. Caso haja alguma 

emergência, os pesquisadores deverão informar a coordenação.

12) O Centro de Documentação Urbana do Labeurb estará fechado para atendimento ao público no 

período. A funcionária só irá ao Laboratório se for convocada por algum motivo especial.

13) Os profissionais de Informática dos dois laboratórios estarão realizando atividades presencialmente 

em situações especiais e na maior parte do tempo em Home Office, atentos à segurança e manutenção dos

sites. Em parceria com os jornalistas e Coordenação do Núcleo, serão responsáveis pela divulgação de 

informações sobre o Plano de Contingência e evolução da COVID-19 nos sites dos dois laboratórios e nas

redes sociais.

14) O motorista do Nudecri, Sr. Pedro de Paula, estará à disposição apenas para emergências.

15) O Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e o Laboratório de Estudos Urbanos 

(Labeurb) estarão fechados para o público no período.

16) Devido a pandemia de coronavírus, o grupo multiTÃO, ligado ao Labjor, buscará elaborar uma 

proposta multimídia que crie uma rede de apoio para pessoas que não têm carteira assinada e que estão 

enfrentando (e poderão enfrentar) problemas com falta de recursos ao terem que parar suas atividades. 

Será feito via email, Skype, facebook e Jitsi.

Esperamos que tais medidas colaborem com a contenção do coronavírus, protegendo, assim, pessoas mais

vulneráveis e garantindo também que os efeitos desse episódio sejam o menos nocivos possível para as 

atividades do Nudecri e da Unicamp de modo geral.

Cordialmente.

Dra. Simone Pallone de Figueiredo

Coordenadora do Nudecri
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