Caras alunas, alunos e alunes,
no próximo dia 07 de dezembro, os servidores e servidoras técnicos-administrativos de nosso
departamento retornarão ao trabalho presencial de forma processual(gradual) e planejada. Este
retorno faz parte da segunda etapa do Plano de Contingência do IDA em conformidade com o
Plano Geral de Retomada das atividades na Universidade de Brasília, bem como, o Guia de
Recomendações de Biossegurança, Prevenção e Controle da Covid-19 na Unb.
Os atendimentos aos estudantes, serão realizados preferencialmente de forma remota,
entretanto, caso necessite atendimento presencial, estes serão feitos apenas por agendamento
pelos e-mails cen.cgrad@unb.br, para assuntos referentes à coordenação, cen@unb.br,
assuntos gerais que competem à secretaria do CEN e secretariapgcen@unb.br, para
atendimentos da pós-graduação. Na tabela abaixo apresentamos a escala de horários de
atendimento dos servidores para os mêses de dezembro/2021 e janeiro/2022, com
possibilidade de alteração, de acordo com as decisões e normas relacionadas a prevenção e
controle da Covid-19, estabelecidas pela UnB. Alguns servidores permanecerão em trabalho
remoto, por apresentarem condições ou fatores de risco apontados no Art 6º da Resolução do
Conselho de Administração nº0051/2021 da UnB.
Servidor

Espaço de
trabalho

Regime de
trabalho

Dezembro
Horário de
trabalho

Janeiro

Ana Rogéria Aragão dos Santos

Secretaria
Coordenação

presencial

Férias até
10/12. A partir
de 13/12
13hs às 17hs

remoto
presencial

13hs às 17hs
9hs às 13hs

13hs às 19hs
8hs às 14hs

9hs às 13hs

8:30 às 14:30
férias

13hs às 19hs

Bruno C. Real de Paula
Claudiane Silva Carvalho
Clarisse Regina S. de Assis
Glauco F. M. de Araújo

Heverton Cezário de Oliveira

Jéssica M. de Almeida
Orlânia Dometília Melo da
Cunha
Susan C. Capitulino

Valdir da C. Silva

SAT
Secretaria
Coordenação
EAD

presencial

Laboratório
estúdio
sonoro
Secretaria do
CEN

remoto

07hs às 13hs

presencial

De 14 a 29/12
8hs às 17hs

Multiuso I
PPGCEN

presencial

férias

10hs às 16hs

Secretaria
Secretaria do
CEN

remoto
presencial

13hs às 19hs

Secretaria
Coordenação

presencial

13hs às 19hs
06/12 a 10/12
De 8hs às
17hs
14hs às 18hs

De 03 a 12/01
13hs às 19hs
À partir do dia
13/01 – de 8hs
às 14hs

9hs às 15hs
14hs às 20hs

Esperamos que esse retorno seja tranquilo e que possamos zelar coletivamente pela
saúde de todos, todas e todes. Para tanto, orientamos que acessem o Guia de Convivência e
Boas práticas sobre a Covide-19, disponível no site cen.unb.br pelo link: Guia de Convivência e
Boas Práticas sobre a Covid-19 (unb.br)
Atenciosamente,
Giselle Rodrigues de Brito
Chefe do Departamento de Artes Cênicas

Brasília, 03 de dezembro de 2021.

