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Comunicado nº 002/2020/CCHLA/UFPB 

 

Prezada Comunidade Universitária do CCHLA, 

 

Levando em consideração o momento pelo qual estamos passando e visando 

proteger a saúde de toda a comunidade, o CCHLA vem comunicar que continuará a 

atender às solicitações em regime de teletrabalho. 

 Por isso, em virtude da continuidade dessa jornada laboral na modalidade 

de teletrabalho em toda a UFPB, que vem acontecendo desde 18 de março de 2020, 

conforme as medidas de prevenção e adequação e funcionamento da universidade 

descritas na Portaria 090/GR/REITORIA/UFPB, de 17 de março de 2020, a Direção 

do CCHLA passa a disponibilizar canais adicionais de atendimento, além daqueles 

já mencionados no Comunicado emitido por esta Direção de Centro, em 18 de março de 

2020.  

Diante do exposto, os canais adicionais estão descritos a seguir: 

 

1. DIREÇÃO, SECRETARIA EXECUTIVA 

Conforme o último comunicado, além do e-mail institucional 

humanas@cchla.ufpb.br (ou e-mail alternativo cchla.ufpb.br@gmail.com) e o sistema 

oficial SIPAC (das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00), o atendimento ao público e 

recebimento das demandas poderão ser realizados através do aplicativo Skype 

(usuário: CCHLA UFPB cchla.ufpb.br@gmail.com), das 08h00 às 12h00. 

Nos casos das solicitações que não sejam deste setor, este último canal está 

disponibilizado para que sejam recebidas outras demandas que, na sequência, serão 

encaminhadas para o setor responsável. 
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2. SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 

Conforme o último comunicado, além do e-mail institucional 

sgp.cchla.ufpb@gmail.com e pelo sistema oficial SIPAC (das 08h00 às 12h00 e das 

13h00 às 17h00). o atendimento ao público e recebimento das demandas poderão ser 

realizados através do aplicativo Whatsapp ( [83]-98697-3219), das 08h00 às 12h00. 

Nos casos das solicitações que não sejam deste setor, este último canal está 

disponibilizado para que sejam recebidas outras demandas que, na sequência, serão 

encaminhadas para o setor responsável. 

 

3. DEMAIS SETORES 

Continuarão a atender às solicitações através do sistema oficial SIPAC e dos e-

mails institucionais disponibilizados no comunicado anterior: 

- ASSESSORIA ADMINISTRATIVA: administrativa@cchla.ufpb.br; 

- ASSE. DE INFRAESTRUTURA E PATRIMÔNIO: infraestrutura@cchla.ufpb.br 

- ASSE. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: assinfcchla@gmail.com e pelo SIPAC ou 

realizando a abertura de um chamado através do link: http://www.cchla.ufpb.br/suporte/; 

- ASSESSORIA DE EXTENSÃO: assessoriaextensaocchla2@gmail.com 

- SETOR DE ORÇAMENTO: cchlaorcamento@gmail.com; 

- SECRET. INTEGRADA DE ATEND. À GRADUAÇÃO (SIAG): siag@cchla.ufpb.br; 

- BIBLIOTECA SETORIAL: biblioteca@cchla.ufpb.br; 

- CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA: clinicapsiufpb@gmail.com; 

-OUTRAS UNIDADES DO CCHLA: e-mails institucionais dos departamentos e 

coordenações. 

 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

João Pessoa, 17 de abril de 2020. 

 
 

 
 

 
Mônica Nóbrega 

Diretora do CCHLA/UFPB 
 

Rodrigo Freire de Carvalho e Silva 
Vice-Diretor do CCHLA/UFPB 
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