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Belém, 18 de março de 2020.  

 
 
Coordenadores e Colaboradores NITAE² 
Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão 

 

Prezados Coordenadores e Colaboradores, 

  

 Informamos que, seguindo orientações do Grupo de Trabalho sobre o novo 
coronavírus na Universidade Federal do Pará (UFPA), estarão suspensas, no período de 19 
de março a 12 de abril, as atividades acadêmicas e administrativas presenciais. 

Informamos ainda que, de acordo com as orientações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), serão mantidas as atividades a 
distância dos cursos com a utilização de ferramentas de comunicação online.  

As informações e orientações sobre o funcionamento dos serviços essenciais poderão 
ser acompanhadas por meio do site https://coronavirus.ufpa.br/. Bem como, estaremos dando 
suporte através dos nossos e-mails listados em anexo.  

Solicitamos apoio dos coordenadores de polo quanto o atendimento dos alunos nos 
polos presenciais, que não poderá ser realizado em grupo. Além disso, aqueles que 
precisarem acessar materiais online e através da internet e não tiverem outra forma, poderão 
fazê-lo nos polos. 

Desde já, agradecemos a compreensão e colaboração de todos. 

  

 

Prof. Dr. José Miguel Martins Veloso 
 

Diretor Geral NITAE²/AEDi 
Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão 

Universidade Federal do Pará 
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ANEXO 

 

Coordenação Administrativa do NITAe² 
 lucianasoaresufpa@gmail.com 

Coordenação de Educação a Distância do NITAe² 
 ced.nitae.ufpa@gmail.com 

Secretaria do NITAe² 
 nitae@ufpa.br 

Suporte Moodle 
 suportemoodle@ufpa.br 

Secretaria do curso de Administração Pública 
 adm.pub.ufpa@gmail.com 

Secretaria do curso de Biologia 
 eadbiologia@ufpa.br 

Secretaria do curso de Física 
 Ead.fisicaufpa50@gmail.com 

Secretaria do curso de Letras 
 secletrasead@gmail.com 

Secretaria do curso de Matemática 
 macilene2007@gmail.com 

Secretaria do curso de Química 
 jsgufpa@gmail.com 

 


