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INFORMATIVO Nº 02/2020  

 

ATIVIDADES DAS LIGAS ACADÊMICAS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA 

COVID-19 

 
Prezados docentes e discentes, em virtude da pandemia da COVID-19 e seguindo as orientações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Secretarias Municipais e Estaduais as 

atividades presenciais estão suspensas. No entanto, a CoPPExI continua desenvolvendo suas atividades 
através do atendimento on-line e tem algumas orientações importantes: 

 

 
-A CoPPExI está atendendo através dos e-mails (coppex@iesvap.edu.br/ tereza.garces@iesvap.edu.br/ 

leidiane.mota@iesvap.edu.br), via whats através dos contatos (86 99969-7372 – Tereza/ 86 9466-2264 - 
Leidiane) ou através de videoconferências (Plataforma ZOOM) quando agendado previamente de segunda à 

sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

 

- As Ligas Acadêmicas devem enviar para o e-mail da CoPPexI (coppex@iesvap.edu.br)  até o dia 
27/07/2020 o relatório das atividades realizadas referentes ao semestre letivo 2020.01 (OBS: O modelo está 

disponível no site e deve conter imagens). 

 
- As Ligas Acadêmicas devem enviar para o e-mail da CoPPExI (coppex@iesvap.edu.br) até o dia 

03/08/2020 o cronograma das atividades previstas adaptadas ao formato on-line para serem realizadas no 

semestre letivo 2020.02 (OBS: Vale ressaltar que o cronograma deve atender ao tripé ensino, pesquisa e 
extensão. Além disso, ele deve conter a data prevista, temática,  modalidade e metodologia e/ou ferramenta 

que será utilizada). 

 

- Os processos seletivos das Ligas Acadêmicas poderão acontecer de forma remota, desde que protocolados 
na CoPPExI com o envio do edital e de um ofício justificando a necessidade e informando a data, horário e 

procedimento que será utilizado. Além disso, deverá ocorrer na presença do professor responsável e/ou 

tutores e após a realização deve ser elaborado um relatório com os resultados e fotos que comprovem a ação, 
o qual deverá ser enviado para o e-mail da CoPPExI (coppex@iesvap.edu.br) devidamente assinado pelos 

participantes. 

 
- A CoPPExI informa que nesse formato on-line os processos seletivos devem ser realizados através de 

videoconferências (plataforma ZOOM/ CANVAS) e ser constituído de etapas como: avaliação oral, carta de 

intenção contendo propostas inovadoras que possam ser executadas no formato on-line e análise do 

currículo lattes e/ou entrevista.   
 

- Será permitida mudança de cargos nas Ligas Acadêmicas, desde que a CoPPExI seja informada através de 

um ofício enviado para o e-mail coppex@iesvap.edu.br justificando as alterações. 
 

- Será permitida a realização de Webinar pelas Ligas Acadêmicas da FAHESP/IESVAP a partir da 

publicação desse informativo, desde que tenha carga horária mínima de 8 horas e o projeto seja submetido 

com antecedência mínima de 20 dias conforme protocolo da CoPPExI. OBS: Vale ressaltar que o 
deferimento poderá ocorrer antes dos 20 dias. 

 

- As atividades das Ligas Acadêmicas como: reunião, discussão de casos e artigos científicos, planejamento 
de ações de pesquisa/extensão e outras devem continuar ocorrendo semanalmente através das plataformas 

on-line (via ZOOM). OBS: É obrigatório o registro em ata das reuniões e o print da tela para ser usado como 

frequência. 
 

- Quanto à produção das Ligas Acadêmicas que devem ser cumpridas anualmente ficou definido que serão 

contabilizadas a publicação de no mínimo um trabalho em eventos científicos, a publicação de no mínimo 

um artigo em periódico nacional e/ou internacional, a realização de no mínimo um projeto de extensão e de 
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no mínimo uma atividade de extensão que envolva produção técnica como manual, podcast, uso da mídias 

sociais ou jogos educativos. 
 

Atenciosamente, 

Tereza Garcês – Coordenadora CoPPExI 

Leidiane Mota – Assistente administrativa 

 


