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Queridos professores, técnicos administrativos e estagiários, minhas
saudações!
Em março, iniciamos um processo único e doloroso causado pela
propagação da COVID-19 pelo mundo. Tal situação alastrou-se
rapidamente pelos países, interrompendo diversas atividades presenciais, a
ﬁm de garantir a saúde e a vida de todos nós, assim como daqueles que nos
rodeiam e tanto amamos. Lamento imensamente, e com muita dor, pela
perda de milhares de brasileiros nesse momento, e envio meus sinceros
sentimentos a todas as famílias. Diretamente ou indiretamente fomos e
estamos sendo afetados pelo distanciamento social causado para
contenção dessa pandemia, assim como pela dor da perda de pessoas tão
queridas e importantes.
Meu desejo é que todos estejam bem nesse momento, na medida do
possível. Sabemos que ainda estamos bastante abalados diante do
momento complicado no qual estamos vivendo, e agradeço o esforço e
empenho de vocês na oferta de diversas atividades extracurriculares, na
participação de calorosas reuniões com a comunidade, nas capacitações
realizadas ao longo do tempo, na participação de palestras, seminários,
eventos, assim como na manutenção da extensão e pesquisa, dentre outras
atividades extremamente importantes de forma remota. É um momento
único, mas de grande aprendizado, quebra de paradigmas e, acima de tudo,
de humanidade.
Ao longo de todo esse tempo, nossos alunos aguardam ansiosamente o
retorno às suas aulas, e nos preocupa muito como todos estão nesse
momento tão complicado das nossas vidas. Depois de muitas discussões e
análise de cenários, nossa instituição deﬁniu o retorno do período letivo
excepcional por APNPs para 2020.1 em todos os níveis de ensino. Os cursos
de pós-graduação já iniciaram suas atividades em 05 de outubro, os cursos
de graduação retornarão em 19 de outubro, e os cursos técnicos de nível
médio e de formação inicial e continuada em 26 de outubro desse ano.

É fato que há inúmeras incertezas, barreiras e preocupações em
nossas mentes. Tudo é único, desaﬁador e com um prazo bastante
curto para implementação. Entendemos perfeitamente tudo isso e a
equipe gestora do campus Nilópolis não mediu esforços desde o início
dessa pandemia para ajudar vocês da melhor forma possível, e
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continuaremos buscando o melhor caminho para terem todo esse suporte
necessário nesse momento. Muitas dúvidas, incertezas, desesperos vão
aparecer ao longo da implementação das APNPs, mas estamos todos
juntos, passando pelas mesmas situações com os outros campi, e estamos
certo de que encontraremos as melhores soluções para atender aos nossos
alunos da melhor forma possível.
Tenho um importantíssimo pedido a vocês: a partir de segunda-feira, 19
de outubro, iniciaremos as atividades do período letivo excepcional dos
cursos de graduação para 2020.1 por APNPs, e é necessário acolher todos os
nossos alunos de forma incondicional. O acolhimento será um ponto
imprescindível, pois eles precisam muito de todos nós nesse momento, de
cada docente, de cada técnico administrativo. Muitos alunos criaram suas
bases no campus Nilópolis. A perda desse contato físico e até virtual, com
certeza, afetou a vida de muitos. Que tenhamos um olhar diferenciado
sobre como todos estão e que nosso retorno, ainda que por APNPs, seja um
caminho para que eles possam continuar seus aprendizados. Garanto que
muitos deles estão ansiosos por esse momento e precisam muito de nós.
Sejam sempre sensíveis à necessidade dos nossos alunos.
É hora de quebrarmos nossos paradigmas, repensarmos nossas
metodologias, mas continuarmos transbordando todo nosso
conhecimento a esses alunos. Da parte da equipe gestora do campus, vocês
podem contar com todo nosso suporte. É um momento difícil para todos.
Agradeço, admiro e tenho orgulho do árduo trabalho que todos vem
dedicando há muito tempo nesse campus, ainda que em momentos
adversos.
Finalizo agradecendo ao belo trabalho das Direções de Ensino, Fabiana e
Heitor, que estão à frente desse grande desaﬁo e a todos os coordenadores
de cursos que trabalham com amor aos seus alunos em busca do melhor
sempre.
Estou à disposição de todos para o que for necessário.
Um forte abraço com saudades,
Thiago Matos Pinto, PhD
Diretor Geral
IFRJ - Campus Nilópolis

