
Rio de Janeiro, 23 de março de 2020

O Comitê Operativo de Emergência (COE-IFRJ) reunido virtualmente,  nesta 

data,  após  a  análise  da  conjuntura  nacional  e  considerando  a  situação  de 

pandemia de Coronavírus (Covid-19) determinada pela Organização Mundial 

da  Saúde  (OMS),  as  orientações  do  Ministério  da  Saúde  e  órgãos  afins 

relativas à  prevenção do contágio da doença e as últimas medidas na esfera 

federal  e  estadual,  tem alguns  encaminhamentos  para  a  comunidade,  com 

informações e avaliações deste comitê.

INFORMES:

A instituição, via trabalho remoto, tem conseguido manter, dentro do possível, a 

normalidade na tramitação dos processos administrativos. Alguns servidores 

que sinalizaram a necessidade, estão recebendo computadores e  token para 

que as operações cotidianas não sejam prejudicadas.

A Pró-Reitoria de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - PROEN submeteu ao 

Comitê a Nota T  écnica da Pró-Reitoria e do Fórum de Diretores de Ensino do   

IFRJ, que versa sobre as orientações previstas pela Portaria do Ministério da 

Educação – MEC n.º 343/2020, no tocante à substituição de aulas presenciais 

por  aulas em meios  digitais,  por  até  30  dias.  Foi  informado que a posição 

prevista na nota avalia os limites para a referida substituição, proposta pela 

Portaria, e indica a manutenção da suspensão dos calendários acadêmicos e 

das  atividades  de  ensino,  bem  como  a  análise  dessa  situação,  semana  a 

semana,  considerando  as  inúmeras  informações  e  orientações  dos  órgãos 

governamentais e de saúde, bem como a evolução da própria pandemia. Por  

fim, foi deliberada a publicação da nota técnica.

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/nota_tecnica_proen_e_forum_de_diretores_de_ensino_23_de_marco_de_2020.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/nota_tecnica_proen_e_forum_de_diretores_de_ensino_23_de_marco_de_2020.pdf


Atividades em andamento estabelecidas no enfrentamento ao período da 

pandemia do COVID-19:

RODA VIRTUAL DE ACOLHIMENTO: atividade promovida pela Coordenação 

de  Saúde  do  Trabalhador  (CST),  da  Diretoria  de  Qualidade  de  Vida  e 

Desenvolvimento de Pessoas, por meio de um bate-papo remoto, diante das 

dificuldades  do  isolamento  social  em  tempos  de  quarentena,  com  os 

profissionais de Saúde do Trabalhador. Os grupos semanais serão realizados 

às quartas-feiras, às 14h, com a mediação da CST.  Interessados devem  se 

manifestar o interesse de participar pelo endereço: cst@ifrj.edu.br.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL 70%: iniciativa financiada com 

investimento da Reitoria,  por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa,  Inovação e 

Pós-Graduação  (PROPPI)  e  da  Pro-Reitoria  de  Extensão  (PROEX),  com 

participação de professores e estudantes de diferentes  campi.  A campanha 

#IFRJcontraCOVID19  tem  o  objetivo  de  produzir  álcool  70°  INPM,  nas 

modalidades gel e líquido, para higienização de nossos ambientes nos campi e 

Reitoria e a distribuição para a população do estado do Rio de Janeiro,  de 

forma ampla, em principais locais de circulação de pessoas. A participação da 

comunidade  do  IFRJ  na  campanha  deverá  ser  de  forma  voluntária  e 

formalizada  com  a  inscrição  no  programa,  através  do  link: 

https://forms.gle/9weQsfL7tGfGBC348.

INTEGRAÇÃO  DA  COMUNIDADE  ACADÊMICA: indução  da  comunidade 

acadêmica,  por  parte  da  Reitoria,  em compartilhar  experiência,  vivências e 

conteúdos na campanha “IFRJ na Rede”, por meio da produção de conteúdos 

e  compartilhamento  de  informações  sobre  trabalho,  ensino,  pesquisa  e 

extensão.  A  iniciativa  tem o  objetivo  de  estimular  a  produção  de  conteúdo 

audiovisual em redes sociais, preferencialmente Facebook, com vídeos de 5 a 

10 minutos.

https://forms.gle/9weQsfL7tGfGBC348
https://portal.ifrj.edu.br/ifrj-lanca-campanhas-redes-sociais-divulgar-acoes-e-trabalhos-realizados-instituto-durante


A participação da comunidade do IFRJ nas campanhas #IFRJcontraCOVID19 

e #IFRJnaREDE deverá ser feita de forma voluntária. Os estagiários, monitores 

e bolsistas de pesquisa e extensão deverão produzir conteúdos diretamente 

relacionados às suas atividades (que serão considerados trabalhos remotos) e 

ser acompanhados por seus orientadores ou supervisores.

ENCAMINHAMENTOS:

O COE/IFRJ reafirma o compromisso também com os estudantes em período 

de estágio  e  endossa a  ação da Reitoria,  que por  meio  da Pró-reitoria  de 

Extensão (PROEX), encaminhou ofício do reitor às empresas e instituições de 

convênio com o IFRJ solicitando a interrupção das atividades presenciais de 

estágio  dos  nossos  estudantes  ou  substituição  por  atividades  remotas, 

garantindo adequada estrutura, supervisão e sem implicar em redução ou não 

pagamento da bolsa de estágio.

O Comitê manifesta concordância  às linhas gerais do documento produzido 

pelo  Fórum de  Diretores  de  Ensino  e  suspensão  do  calendário  de  ensino, 

sendo mantida, no momento com a data de 01/04, em conformidade com a 

deliberação  anterior.  No  grupo,  temos  debatido  exaustivamente  inúmeras 

possibilidade e avaliações de alternativas para garantir  a proteção e reduzir 

perdas no processo formativo.

Em relação às atividades administrativas, reforçamos a priorização do trabalho 

remoto,  em  todos  os  níveis,  também  de  acordo  com  o  último  documento 

produzido pelo COE-IFRJ.

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/resolucoes_comite_operativo_de_emergencia_1.pdf
https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/resolucoes_comite_operativo_de_emergencia_1.pdf


Reiteramos aos servidores e estudantes que caso tenham sido enquadrados 

como  casos  suspeitos  e/ou  confirmados  de  COVID-19  pelas  unidades  de 

saúde, públicas ou privadas, em que tenham sido atendidos, devem informar 

ao setor de saúde do seu campus - quando tiver - e à Coordenação de Saúde 

do Trabalhador (CST) via e-mail (cst@ifrj.edu.br), para que possamos compilar 

estes  dados  e,  caso  sejam  necessárias,  avaliar  tomadas  de  medidas 

administrativas no que tange o prosseguimento das atividades institucionais.

Na  próxima  semana,  em  30/03/2020,  haverá  outra  reunião,  quando  novas 

deliberações serão tomadas. O atual contexto é muito dinâmico, com várias 

esferas  de  governança  atuando  ao  mesmo  tempo.  O  momento  requer 

responsabilidade,  prudência  e  planejamento  para  podermos  todos  JUNTOS 

superar as dificuldades.

COE-IFRJ


