
Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN

Comunicado: Estratégias de ação mediante protocolo Coronavírus 

Diante dos acontecimentos  amplamente noticiados pela mídia  e veículos de jornalismo, bem

como  das  recomendações  e  medidas  adotadas  pelos   governos  federal,  estadual  e  pelas

prefeituras  dos municípios do estado do Rio de Janeiro sobre os cuidados e estratégias para

conter esta pandemia do coronavírus - COVID-19, a Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico - PROEN comunica que, a partir de 18 de março de 2020 e até o dia 30 de abril

de 2020 (ou enquanto durar a Quarentena), realizará suas atividades prioritariamente de

forma  remota,  sendo  os  contatos  mantidos  preferencialmente  por  e-mail.  Assim,  em

atendimento  às  determinações  do  Comitê  Operacional  de  Emergência  (COE-IFRJ)  com  o

objetivo  de  priorizar  a  saúde  de  toda  a  comunidade  e  manter  a  qualidade  da  assistência  ao

público,  pretendemos  garantir  nosso  atendimento  e  melhorar  a  comunicação.  Para  tanto,

preparamos  um  quadro  informativo  dos  principais  contatos  e  pedimos,  gentilmente,  aos

estudantes  e  servidores  em geral,  bem como à comunidade  externa,  que caso necessitem de

informações, solicitem por e-mail, ao contato correspondente. 

A comunidade externa também poderá manter contato pelos canais de comunicação na tabela

abaixo.  É  de  nossa  responsabilidade  assegurar  e  alertar  a  todas  e  todos  que  sigam  as

recomendações para prevenção do contágio pelo coronavírus e a transmissão da COVID-19.

Setores E-mail do Setor
Pró-Reitoria  de  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico -

PROEN

proen@ifrj.edu.br

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Educação -

DPDE

dpde@ifrj.edu.br

Diretoria  Adjunta  de  Ensino  Técnico  e  Qualificação

Profissional - DATEQ

dateq@ifrj.edu.br

Diretoria  Adjunta de  Tecnologia  e  Inovação  em Educação

Profissional e Tecnológico - DTEIN

dtein@ifrj.edu.br

Diretoria Adjunta de Gestão,  Registro  e Acompanhamento dga@ifrj.edu.br



Acadêmico - DGA
Coordenação Operacional de Ensino - COPEN copen@ifrj.edu.br
Coordenação-Geral  de  Regulação  e  Avaliação  do  Ensino  -

CGRAEN

cgraen@ifrj.edu.br

Coordenação-Geral de Graduação – CGGRAD cggrad@ifrj.edu.br
Coordenação-Geral  de  Formação  Inicial  e  Continuada  –

CGFIC

cgfic@ifrj.edu.br

Coordenação-Geral de Ensino de Jovens e Adultos - CGEJA cgeja@ifrj.edu.br
Coordenação-Geral de Bibliotecas - CGBIBLIO cgbiblio@ifrj.edu.br
Coordenação-Geral de Programas e Projetos – COGPP cogpp@ifrj.edu.br
Coordenação-Geral  de  Acompanhamento  Curricular  e

Certificação - CACC

cacc@ifrj.edu.br

Proen Responde proenresponde@ifrj.edu.br


