
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação

Comunicado: Estratégias de ação mediante protocolo Coronavírus 

Considerando os acontecimentos amplamente noticiados sobre a pandemia do novo coronavírus

(COVID19), as recomendações e medidas adotadas pelos órgãos de saúde, e em atendimento às

determinações do Comitê Operacional de Emergência (COE-IFRJ), a Pró-Reitoria de Pesquisa,

Inovação e Pós-graduação - PROPPI comunica que, enquanto durar a quarentena, realizará

suas  atividades  prioritariamente  de  forma  remota,  sendo  os  contatos  mantidos

preferencialmente por e-mail. 

Nosso objetivo é proporcionar um melhor atendimento aos nossos estudantes e servidores, e para

tal  preparamos  um  quadro informativo  dos  principais  contatos e  pedimos,  gentilmente,  a

todos, bem como à comunidade externa, que caso necessitem de documentações ou informações,

solicitem por e-mail, ao contato correspondente (vide tabela). 

Em relação aos editais internos de Pesquisa e Inovação, referentes aos programas de Iniciação

Cientifica  e  Desenvolvimento  Tecnológico –  PIBIC/PIBIC  Jr,  PIBITI/PIBITI  Jr,

respectivamente, assim como, no programa de estudantes voluntários PIVICT. As orientações e

direcionamentos são:

1) As bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC, PIBIC Jr) e Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI

e PIBITI Jr), não serão suspensas, e o cronograma de vigência das bolsas permanecerá até

final (previsto para 31/07/2020), conforme consta nos editais respectivos;

2) Enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas,  cabe ao orientador(a) manter a

supervisão dos alunos, de forma virtual, em conformidade com os recursos disponíveis e

possíveis;

3) Sugerimos  que,  nesse  período,  os  estudantes  possam  analisar  seus  resultados  parciais,

provenientes  das  atividades  realizadas,  e/ou elaborar  revisões  bibliográficas,  materiais  de

divulgação da pesquisa, aprofundar os estudos ou mesmo desenvolver novas atividades em

acordo com orientador(a);

4) Convidamos ainda, a todos envolvidos com a pesquisa e a inovação no IFRJ a participarem

da  campanha lançada durante a quarentena,  de divulgação das ações  realizadas na



instituição.  Os  estudantes  e  seus  orientadores  podem  elaborar  materiais  para  serem

veiculados  nas  mídias  sociais  do  IFRJ,  divulgando os  projetos,  os  resultados  ou  mesmo

dando  informações  importantes  e  compartilhando  conhecimentos.  Todos  os  conteúdos

produzidos deverão usar a hashtag: #IFRJnarede, e as atividades que tiverem relação com o

combate  a  pandemia  poderão  ser  veiculadas  com  hastag:  #IFRJcontraCOVID19,  ou

#ProtejaseEmCasa; 

5) Todo material produzido para a campanha de divulgação das ações do IFRJ, com as hastags:

#IFRJnarede,  ou  #IFRJcontraCOVID19,  poderá  ser  usado  como atividade  dentro  dos

relatórios de técnicos-científicos de Iniciação Científica;

6) A Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica (JIT) ficará adiada, mas todos os

orientadores e seus estudantes deverão submeter resumo do trabalho de pesquisa, a partir

de orientações da PROPPI. Mais informações serão enviadas por e-mail;

7) A  PROPPI  estenderá  os  prazos  para  prestação  de  contas dos  editais  PROINOVA  e

PROCIENCIA, mais informações também seguirão por e-mail;

8) Também serão  estendidos  os  prazos  para  envio  dos  relatórios  técnico-científicos  finais

referentes as atividades dos programas Iniciação Científica e Tecnológica;

É de nossa responsabilidade assegurar que todos sigam as recomendações para prevenção contra

a transmissão da COVID-19. Seguem os contatos da nossa equipe: 

Setores E-mail do Setor
Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Inovação  e  Pós-graduação  -

PROPPI

proppi@ifrj.edu.br

Diretoria da Agência de inovação - DIRAGI inovacao@ifrj.edu.br
Diretoria de Pesquisa Básica e Aplicada - DPESQ dpesq@ifrj.edu.br

Coordenação Geral de Programas e Projetos - CGPP propesq@ifrj.edu.br
Coordenação de Pós-graduação - CPG pos@ifrj.edu.br

Coordenação  de  Transferência  de  Tecnologia  e

Propriedade Intelectual - CTPI

ctpi@ifrj.edu.br

Coordenação de Prospecção e Empreendedorismo cgpem@ifrj.edu.br


