UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Gabinete da Direção
Faculdade de Educação - UFRJ

NOTA DA DIREÇÃO DA FE/UFRJ

Prezada Comunidade Acadêmica da FE,

Enviamos, em anexo, comunicado da Reitoria da UFRJ acerca de medidas
de prevenção a serem tomadas frente à identificação do aumento do número de
casos de contaminação por corona vírus (COVID-19) no Brasil. Diante desta
situação informamos que as atividades extracurriculares promovidas pela
Faculdade de Educação ficarão suspensas até que haja outra orientação por parte
da Reitoria. Assim, a aula inaugural da Faculdade de Educação que aconteceria
hoje, dia 12/03, às 18h30, a Cerimônia de Posse da nova Direção da FE, que
aconteceria dia 27/03, às 14h, e a Semana da Pedagogia, que aconteceria entre 23 e
27 de março estão suspensas. Novas atividades voltadas exclusivamente ao
acolhimento dos calouros, a serem realizadas apenas com uma turma, serão
planejadas dentro de nossas possibilidades e a programação será enviada em breve.
Os professores devem manter as aulas das disciplinas regularmente.

É importante salientar que:
 Para o acompanhamento da crise, a UFRJ organizou um grupo de trabalho
multidisciplinar com pesquisadores da área da saúde a fim de desenvolver
ações de orientação, diagnóstico e tratamento de possíveis casos da doença.
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 Deve haver cuidado com o repasse de informações falsas para evitar pânico.
A UFRJ criou uma página oficial com informações corretas e precisas sobre
o corona vírus, bem como sobre os cuidados a serem tomados:
https://coronavirus.ufrj.br.
 A higiene das mãos é a melhor forma de prevenção da contaminação. Neste
sentido, nossa unidade já realizou a aquisição de material de higiene tal
como sabonete líquido e álcool gel a serem utilizados em nossos banheiros.
 As janelas das salas de aula e das unidades administrativas devem ser
mantidas abertas possibilitando maior circulação do ar.

Atenciosamente,

Maria Muanis
Diretora da FE/UFRJ

e

Thiago Ranniery
Vice-Diretor da FE/UFRJ

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
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