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Ao cumprimentá-los cordialmente, a Coordenadoria de Ações Educacionais-CAEd, 

mediante a excepcionalidade do momento, informa acerca da suspensão de suas 

atividades presenciais: 

 - Quanto aos serviços prestados: todos continuarão a ser acompanhados, após o 

restabelecimento das atividades da UFSM. 

 - Prazos: as ações que dependem de prazo serão igualmente retomadas, sem qualquer 

prejuízo aos beneficiários. 

 - Formas de acompanhamento: em acordo com a IN 002-2020-Prograd, aqueles que 

necessitam de apoio educacional, nos exercícios domicilares, podem solicitar auxílio, 

mediante comunicação por e-mail, ou outras formas de interação. Atende igualmente o 

disposto na IN 003-2020-Prograd de 20 de março 2020. 

As dúvidas poderão ser encaminhadas para: caed@ufsm.br e 

https://www.facebook.com/caedufsm/ 

Orientações do Núcleo de Acessibilidade  

• Manutenção do serviço de descrição das imagens oficiais da UFSM relativas à 

pandemia; 

• Manutenção da orientação aos professores e estudantes com deficiência que 

possuem aulas pelo ambiente Moodle ou Google Classroom; 

• Manutenção das atividades de adaptação de textos. Os estudantes ou docentes que 

necessitem adaptações podem encaminhar os materiais para o e-mail: 

nucleodeacessibilidade@ufsm.br 

Memorando circular n° 010/2020 – CAEd-UFSM 

Santa Maria, 25 de março de 2020. 

Para: Comunidade Acadêmica da UFSM 

Assunto: Infecção Humana pelo coronavírus (COVID19), orientações da Coordenadoria de Ações 

Educacionais – CAEd-UFSM. 
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• Serviços de tradução e interpretação de Libras, mantido no apoio pedagógico e na 

tradução entre a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (Libras); 

• Acesso às informações locais divulgadas pelo Gabinete do Reitor e pelas 

autoridades municipais, com a interpretação, em Libras, de vídeos oficiais e de 

interesse público. 

 

Orientações do Núcleo de Apoio à Aprendizagem 
 

• Atendimento via Facebook Messenger (https://bit.ly/naaufsm) e e-mail 

(suportepsicologicocaedufsm@gmail.com), para aqueles estudantes que 

necessitarem de uma orientação/suporte dos psicólogos que compõem a equipe da 

CAEd. Os psicólogos estarão à disposição das 08h00min às 12h00min e das 

13h00min às 17h00min, de segunda à sexta-feira; 

• Constantemente, serão publicados em nossa página materiais de orientação, 

motivacionais, de saúde mental, de organização de estudos e de gestão do tempo. 

   Orientações do Núcleo de Ações Afirmativas Sociais, Étnico-Raciais e Indígenas 
  

 

• Orientações e informações via e-mail (nucleodeacoesafirmativas@ufsm.br) e via 

página no Faceboock (https://www.facebook.com/acoesafirmativasufsm/), aos 

estudantes que necessitarem; 

• O Projeto “Tecendo Redes de Conhecimento - Fique por Dentro”, continua em 

desenvolvimento, com publicações na página do Facebook do Núcleo de Ações 

Afirmativas sobre temas emergentes e relevantes de nosso tempo, que envolvam 

gênero, sexualidade, ações afirmativas, educação das relações étnico-raciais, 

interculturalidade, entre outros, e também orientações importantes sobre nosso 

momento atual; 

• As atividades do Grupo de Estudos Abdias do Nascimento e do Grupo de 

Estudos Português como Língua de Acolhimento e Apoio à Leitura de Textos 

Acadêmicos serão desenvolvidas a distância, por meio da leitura e discussão de 
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textos, que serão disponibilizados por e-mail. As discussões serão realizadas via 

Whatsapp nos grupos já criados. 

 

Orientações às consultas psiquiátricas: 

 

• Os estudantes que se encontram em tratamento e que podem adiar a data da 

consulta devem aguardar remarcação, que será informada conforme a evolução 

do contexto atual; 

• Atendimento: atendimentopsiquiatricoufsm@gmail.com 

 

Comprometida com os processos educacionais, a CAEd trabalha na direção de 

melhor compreender a transformação das relações e potencialidades humanas. Os 

esforços centram-se em tarefas que se apresentam bem complexas para o ser humano, 

por exigirem uma série variada de associações e generalizações cognitivas, nem sempre 

possíveis diante do contexto de experiência. 

Entretanto, tal condição não pode ser impeditiva para que novas aprendizagens 

sejam possíveis. Faz-se necessário o investimento pessoal, considerando que algumas 

práticas precisam ser colocadas em ação, buscando-se atitudes assertivas que visam o 

melhor desempenho no cotidiano.  

Na certeza de que a pandemia será superada e de que dias melhores virão, 

orientamos que todos sigam as recomendações dos órgãos de saúde, para vivenciarmos 

esse período da forma mais branda possível, e podermos recordá-lo como uma época de 

exercício de humanidade e de solidariedade entre todos. 

Sem mais para o momento, mantemo-nos à disposição. 

 

Equipe CAEd 

Coordenadoria de Ações Educacionais - CAEd 
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