
	

	

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 

CAMPUS III – BANANEIRAS/PB 
 

COMUNICADO 

 

Prezado/a Estudante do CCHSA, 

 

 Na próxima segunda-feira, dia 21 de março, estaremos iniciando TODAS AS NOSSAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIALMENTE, por isso, solicitamos a atenção de todos 

e todas para as seguintes orientações/informações: 

- As aulas, a partir dessa data, acontecem no formato presencial, híbrido e remoto, 

conforme a oferta do componente curricular; 

- Para os componentes curriculares presenciais, os/as estudantes devem estar no horário 

que se encontra no sistema no ambiente em que será ofertada a disciplina (sala de 

aula ou laboratório); 

- Para os componentes curriculares híbridos, os/as estudantes devem acompanhar as 

atividades presenciais e remotas, consoante ao que foi previamente estabelecido com 

o/a professor/a da disciplina; 

- Para os componentes curriculares remotos, os/as estudantes continuarão se utilizando 

das estratégias que já vêm sendo desenvolvidas desde o início do período letivo; 

- O ônibus para trânsito no Centro já estará disponível a partir de segunda-feira, dia 21 

de março, cujos horários já foram disponibilizados pelo Setor de Transportes e 

Trânsito; 

- O Restaurante Universitário, como já informado anteriormente e oficializado em 

comunicado da PRAPE, através do Ofício Nº 12/2022, datado de 17 de março, 

permanecerá “com o fornecimento de refeições suspenso no retorno presencial 

gradual das aulas em 21 de março de 2022, em virtude da realização de obras de 

reparo e processo licitatório para contratação de empresa especializada no 

fornecimento de refeições em andamento”. Neste sentido, “os discentes assistidos 

pela PRAPE com o Auxílio Restaurante Universitário (direito de acesso aos 

Restaurantes Universitários) continuarão recebendo o valor das refeições em pecúnia 

até a efetiva reabertura dos restaurantes”; 

- Todos e todas devem obedecer aos protocolos de biossegurança para entrada no 

Campus, como, por exemplo, uso de máscaras e acatamento às sinalizações e 

orientações de capacidade máxima dos ambientes: salas de aula, laboratórios, 



	

	

bibliotecas, banheiros, unidades acadêmicas, setores funcionais e demais 

dependências, utilizando-se do álcool 70% sempre que necessário ou da lavagem de 

mãos; 

- Especificamente nas Bibliotecas, o funcionamento só será possível, por enquanto (até 

novas contratações), no diurno (manhã e tarde), uma vez que estamos com um 

número reduzido de funcionários terceirizados para serviços de recepção e portaria; 

- Sobre as “Residências Universitárias”, as orientações já foram divulgadas com todas 

as informações necessárias para os residentes de nosso Centro. 

Outrossim, destacamos que tanto o Ofício na íntegra da PRAPE, que trata dos 

Restaurantes Universitários quanto o Plano Gradual de Retorno às Atividades Acadêmicas 

Presenciais e as Orientações para as Residências se encontram disponíveis em nossa página 

(http://www.cchsa.ufpb.br/). 

Em tempo, sabemos o quão complexo e desafiador será nosso retorno presencial. 

Contudo, contamos com o apoio, a colaboração, o diálogo democrático, a transparência e o 

respeito para que consigamos, juntos e juntas, fazer de nosso CCHSA um lugar cada vez maior e 

melhor no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Sejam todos e todas muito bem vindos/as! 

 

Bananeiras/PB, 18 de março de 2022. 

 

 

Prof. George Rodrigo Beltrão da Cruz 
Profa. Fabrícia Sousa Montenegro 

Direção do CCHSA 
 

 

 

 

 

 


