
Departamento de Administração 
 
Nota de Funcionamento do DADM até 31/03/2020 após reunião com a Reitoria e Diretores. 
 
Professores deverão dar continuidade as suas atividades de forma remota. 
 
Não necessitando sua presença na universidade salvo em casos excepcionais de ter que assinar um 
documento presencialmente, o que deve, se for possível, adiado. 
 
A Direção e Serviço de Secretaria, a exemplo dos demais Departamentos do prédio Ariano Suassuna, darão 
expediente para atendimento às terças e quintas-feiras de 12h às 17h. 
 
Atendimento presencial esse, que deve ser desencorajado e minimizado o mais que possível. Devendo ser 
eleito como prioritário, o atendimento por e-mail, whatsapp e áudio. 
 
Estão literalmente suspensas as atividades acadêmicas como aulas, aulas práticas e aulas em laboratórios 
de sorte a não necessitar de o aluno se deslocar para a UFRPE. 
 
Serão 200.000 alunos a menos nos ônibus se deslocando, uma vez que todas as demais universidades 
adotaram a suspensão de suas aulas de forma conjunta. 
 
Atividades no AVA podem até acontecer mas não contará carga horária dado que todas as aulas serão 
repostas. Salvo para casos em que aulas no AVA tenham sido previstas no plano de trabalho do professor e 
respeitada a proporção de 20%. 
 
Estão adiadas todas as reuniões de CCD, CTA e de Comissões enquanto perdurar essa conjuntura.  
 
A exceção de uma situação a qual não possa esperar. Aí será exarada uma decisão ad-referendum pelo 
presidente da Comissão a qual será acatada pela direção do DADM. Assim evitando a reunião física dos 
membros da comissão. 
 
Todo e qualquer TCC deverá ser defendido de forma virtual. O mesmo se recomenda para o caso de 
Dissertações. Ou mesmo, adiada dia data. 
 
Toda essa situação será reavaliada no dia 31/03/2020 pela Direção da UFRPE. 
 
Essas as orientações para as atividades ligadas a Diretoria DADM. 
 
A Coordenadora do Curso BAD (PROFA. Fabiana) emitirá sua nota definindo o sistema de funcionamento 
da Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração para atendimento de suas especificidades. 
 
Rodolfo Araújo de Moraes Filho 
Prof. da UFRPE / Diretor do DADM 
 


