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MANUTENÇAO DE SUSPENSÃO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS POR 
TEMPO INDETERMINADO 

Em reunião ocorrida no dia 22 de maio, o Conselho Universitário de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal do Pará (UFPA) decidiu pela 

manutenção da suspensão do calendário acadêmico 2020 por tempo indeterminado 

em virtude do cenário de pandemia mundial causada pelo novo coronavírus 

(https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/11608-consepe-mantem-suspensao-

das-atividades-presenciais-na-ufpa). O Conselho manteve, por unanimidade, apoio à 

decisão tomada pela Administração Superior da UFPA em 19 de março de 2020. 

 O campus de Abaetetuba segue com as atividades presenciais suspensas até 

nova avaliação das condições de retorno pós-pandemia. As atividades presenciais 

permanecem restritas àquelas essenciais, de modo que as aulas só retornarão quando 

houver condições seguras de atendimento, orientadas pelo comitê de observação da 

pandemia, instituído no âmbito da UFPA, que segue avaliando e orientando o 

planejamento elaborado pela Reitoria para o retorno das atividades presenciais nos 

diversos campi. As informações podem ser acompanhadas no link 

https://coronavirus.ufpa.br/home. 

A universidade vem se esforçando para elaboração de um planejamento com 

medidas de proteção, a fim de preparar o retorno seguro às atividades presenciais, 

que vão desde a ampliação dos serviços de higienização e limpeza dos espaços à 

elaboração de medidas de distanciamento, entre outras ações que garantam maior 

segurança a toda a comunidade universitária. 

Reiteramos que não há previsão de retorno e que a Universidade mantém seu 

compromisso com o bem estar da comunidade universitária e da comunidade que a 

acolhe, seguindo rigorosamente as recomendações da OMS e das autoridades 

médicas referenciadas no combate à pandemia. 

Na expectativa de que todos estejam bem, o campus de Abaetetuba segue com o 

compromisso de uma educação pública, gratuita, de qualidade e, agora, com 

segurança sanitária. 

Coordenação Geral do Campus de Abaetetuba 
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