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INFORMATIVO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS CEDETEG, DA 

UNICENTRO, A PARTIR DE 24 DE MARÇO, DEVIDO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
AO CORONAVIRUS (COVID-19) E DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 
 

Informamos que todas as unidades administrativas e pedagógicas do Campus atenderão somente em 
modo remoto, por e-mail e celulares, a partir de 24 de março. 
O acesso secundário do Campus, para pedestres e veículos, permanecerá fechado todo o tempo. 
O acesso principal ficará aberto, mas será realizado o controle de acesso de veículos e pedestres. 
Os professores, estudantes e pacientes que precisarem acessar o Campus terão que se identificar no 
acesso principal, aos vigilantes, e informar o motivo de sua vinda à Universidade. 
Os vigilantes estarão em contato constante com o Diretor e a Vice-Diretora-Geral do Campus, via 
celular, para esclarecimentos de dúvidas e urgências. 
A central telefônica do Campus apresentou problemas na segunda-feira (23/03) e não foi possível o 
conserto remotamente. Desta forma, somente após o período de suspensão das atividades na 
Universidade será possível que técnico da empresa de telefonia verifique a situação 
presencialmente. 
 
Os seguintes serviços essenciais do Campus Cedeteg serão mantidos: 
 
Direção-Geral do Campus Cedeteg – DIRCAMP/C 
Atendimento remoto, via e-mail e ordens de serviço. 
E-mail: dircampcedeteg@gmail.com 
 
Serviços de vigilância 
Expediente normal. 
Telefone: (42) 9-9908-7904 
 
Serviços de limpeza 
Será realizada a limpeza somente das clínicas e farmácia escola. 
Outros pedidos referentes à limpeza devem ser encaminhados via ordem de serviço ou e-mail da 
DIRCAMP/C e serão atendidos somente se forem emergenciais. 
 
Divisão de Serviços Gerais e Manutenção – DISEM/C 
Os serviços gerais e de manutenção do Campus Cedeteg serão mantidos somente para a 
alimentação e cuidado dos animais alocados no Campus, serviços da Leiteria e da Bovinocultura 
de Corte, e atividades inadiáveis do Campo Experimental. 
Demais pedidos referentes aos serviços gerais e manutenção podem ser enviados via ordem de 
serviço e serão atendidos somente se forem emergenciais. 



Atendimento remoto, via e-mail e ordens de serviço. 
E-mail: dircampcedeteg@gmail.com  
 
Almoxarifado 
Serão atendidos pedidos e entregas de materiais somente em casos emergenciais e essenciais. 
E-mail: dircampcedeteg@gmail.com  
 
Divisão Administrativa e Financeiro – DIAD/C 
Atendimento remoto, via e-mail. 
E-mail: franciane@unicentro.br  
 
Transportes 
Atendimento remoto, via e-mail e solicitações de veículo do Sguweb. 
E-mail: chiert@unicentro.br  
 
Biblioteca 

Atendimento remoto, via e-mail. 
E-mail: fjuca@unicentro.br  

 
Divisão de Apoio Acadêmico do Campus Cedeteg – DIAP/C 

Atendimento remoto, via e-mail. 
E-mail: atendimentoonlinediapcedeteg@gmail.com  

 
Agência de Inovação Tecnológica – NOVATEC 
Funcionamento somente para a produção de álcool. 
E-mail: novatec.unicentro@gmail.com  
 
Clínica Escola Veterinária – CEVET 
Atendimento reduzido e em sistema de escala dos professores plantonistas e residentes, somente 
para os pacientes em situação pós-cirúrgica, receitas e situações essenciais e emergenciais. 
Orientações e triagem, via ligação telefônica, realizada por médico veterinário plantonista. 
Telefones: (42) 9 9816-1043 e 3629-8229 
E-mail: cevetunicentro@gmail.com  
 
Clínica Escola de Fisiotarapia – CEFISIO 
Atendimento reduzido e em sistema de escala dos professores plantonistas, somente para 
atendimento dos pacientes em situação pós-cirúrgica e situações essenciais ou emergenciais. 



Orientações e liberação de pacientes, presencialmente, até dia 28 de março. 
Após essa data os atendimentos serão realizados em conformidade com a Resolução nº 516, de 20 
de março de 2020, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, temporariamente, 
por teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. 
E-mail da Diretora: criedi@unicentro.br  
 
Serviço de Reabilitação Física – Projeto Órtese e Prótese / Ambulatório de Tratamento de 
Feridas 
Será realizado o atendimento presencial, reduzido, no Ambulatório de Tratamento de Feridas e não 
haverá atendimento presencial do Projeto Órtese e Prótese. 
Os agendamentos para o mês de abril, para a realização de molde e entrega de órteses, próteses e 
meios auxiliares de locomoção, estão suspensos e serão reagendados futuramente. 
Telefone: (42) 99141-6317 
E-mail: pop.unicentro@gmail.com  
 
Farmácia e Laboratório Escola 
Atendimento mantido, em sistema de escala dos professores plantonistas e estagiário, para as 
atividades de análises clínicas e dispensação de medicamentos. 
Telefone: (42) 3629-8149 
E-mail do Diretor: aulerms@gmail.com  
 
Residência Médica 
Serão atendidas somente as emergências encaminhadas pela 5ª Regional de Saúde. 
E-mail: ivonete@unicentro.br  


