
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020

O Comitê Operativo de Emergência (COE-IFRJ) reunido virtualmente, nesta 
data  (30/03/2020),  após  a  análise  da  conjuntura  nacional,  considerando  a 
situação  de  pandemia  de  Coronavírus  (Covid-19)  determinada  pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS e as orientações técnicas do Ministério 
da Saúde e órgãos afins relativas à prevenção do contágio da doença e as 
últimas  medidas  na  esfera  federal  e  estadual,  apresenta  os  resultados  e 
encaminhamentos desta reunião à comunidade do IFRJ. 

INFORMES:

1. IMPRESSÃO  DE  MÁSCARA  PARA  UNIDADES  DE  SAÚDE: 
iniciativa financiada com investimento da Reitoria, por meio da Pró-
Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROPPI) e da Pró-
Reitoria  de  Extensão  (PROEX),  com  participação  de  professores  e 
estudantes  dos  campi Volta  Redonda  e  Mesquita.  A  ação  visa  a 
impressão  de  máscaras  em  impressora  3D,  dentro  dos  padrões  de 
qualidade,  para distribuir  para unidades de saúde.  A participação da 
comunidade do IFRJ na campanha deverá ser de forma voluntária.

2. Atividades que continuam em execução: roda virtual de acolhimento, 
#IFRJcontraCOVID19 com a produção e distribuição de álcool 70% e 
#IFRJNAREDE  com  a  integração  da  comunidade  acadêmica  pelas 
redes.

3. A  participação  da  comunidade  do  IFRJ  nas  campanhas 
#IFRJcontraCOVID19  e  #IFRJnaREDE  deverá  ser  feita  de  forma 
voluntária.

4. Oito colações da graduação  emergenciais, feitas a distância, colocam 
novos profissionais, formados pelo IFRJ, na luta contra o Covid-19.

5. De acordo com o setor  de saúde,  há suspeitos  de contaminação em 
Nilópolis, Realengo e São João de Meriti. Há casos confirmados em 
Duque de Caxias, Mesquita e São João (fonte: campi).

6. A assistência estudantil é uma importante iniciativa de permanência aos 
estudantes  e,  por  isso,  tem se somado esforços da  Reitoria  e  campi 
visando garantir a permanência do Auxílio moradia e a criação do um 
auxílio  emergencial  que  atenda  aos  estudantes  em  vulnerabilidade 
social,  já  selecionados  nos  editais  do  Programa  de  Assistência 
Estudantil.

DELIBERAÇÕES:



O COE/IFRJ delibera:

Apesar das controvérsias que opõem aqueles que defendem o retorno imediato 
ao trabalho e outros que recomendam a manutenção do isolamento social, o 
COE/IFRJ segue as  orientações dos órgãos de saúde (OMS,  Ministério  da 
Saúde, Secretarias de Saúde) e cientistas que pesquisam a pandemia com a 
profundidade necessária. Assim sendo, o isolamento social deverá ser mantido 
no IFRJ como forma de preservar a saúde dos servidores. 

Suspende-se  por  mais  15  dias,  prorrogáveis  se  necessário,  a  partir  de 
02/04/2020, o  calendário  acadêmico  e  todas  as  atividades  de  ensino 
presenciais  nos  campi do  IFRJ.  Durante  o  período  serão  mantidas  as 
atividades administrativas, por meio eletrônico e pelos sistemas em trabalho 
remoto. 

Reafirma-se  que  servidores  (docentes  e  técnicos-administrativos) 
permaneçam  em  trabalho  remoto  disponível  para  as  demandas  da 
Instituição,  devendo  continuar  em  contato  com suas  chefias  em reuniões 
virtuais de equipe.

A presença nos campi se dará, em caso de extrema necessidade, garantindo o 
uso de espaços acadêmicos, administrativos e de convivência arejados e com 
ventilação  natural:  evitando-se  ambientes  confinados,  aglomerações  e 
promovendo os cuidados necessários.

É importante garantir neste período a existência de instrumentos de limpeza e 
a preservação do patrimônio dos nossos campi e reitoria.

Reitera-se  aos  servidores  e  estudantes  que,  caso  tenham sido enquadrados 
pelas  unidades  de  saúde,  públicas  ou  privadas,  como casos  suspeitos  e/ou 
confirmados de COVID-19, informem imediatamente ao setor de saúde do 
seu campus (ou direção-geral, em caso de inexistência desta) e à Coordenação 
de  Saúde  do  Trabalhador  (CST)  via  e-mail  (cst@ifrj.edu.br),  para  que  os 
dados compilados sirvam de base à tomada de futuras medidas administrativas 
institucionais.

O COE-IFRJ manterá suas reuniões semanais ou, intempestivamente, em caso 
de necessidade, pelas vias eletrônicas disponíveis. 
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