
 

 

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Caras e Caros Estudantes, 

Estamos chegando ao final do semestre letivo de 2021.2. As atividades acadêmicas de 2022.1 já 

estão sendo planejadas, tendo como base as orientações advindas dos setores competentes da 

Reitoria, bem como o documento institucional “Diretrizes para o retorno gradual das atividades 

presenciais do IFRJ”. No dia 07/02/2021 tivemos a publicação da nota do Comitê Operativo de 

Emergência (COE) do IFRJ, anunciando o retorno presencial em 2022.1, bem como da Instrução 

Normativa n° 02 ROEN/PROPPI, que regulamenta os procedimentos, prazos e fluxos para este 

retorno.  

No campus Realengo mantemos um acompanhamento constante da evolução da situação 

epidemiológica para embasar nossas tomadas de decisão, e trabalhamos para priorizar um 

retorno que respeite os protocolos de biossegurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias.  

Sabemos o quanto tem sido difícil a realidade da pandemia para todos, com seus impactos não 

apenas sanitários, mas também sociais, econômicos e psicológicos. Esses impactos têm se 

refletido na formação de vocês bem como no nosso trabalho. Por isso, entendemos que esse 

momento de retorno, precisa prezar pela saúde da nossa comunidade, e garantir não apenas o 

cumprimento dos protocolos de biossegurança e de um monitoramento atento e responsável, 

mas também, garantir o espaço para a escuta e o acolhimento. Nesse contexto, estamos 

preparando o nosso campus para recebê-los com muito cuidado, e adicionalmente, ferramentas 

de monitoramento foram desenvolvidas, tanto para visualizarmos a situação vacinal da nossa 

comunidade (vacinômetro) quanto para a notificação dos quadros suspeitos da COVID-19 

(monitora CREAL).   

Nosso planejamento se constrói com base no diálogo constante com a Comissão Local de 

Combate e Prevenção à CoVID-19, que possui representantes dos segmentos discente, técnico 

administrativo e docente, com os Colegiados dos Cursos e ouvindo os servidores em reunião 

geral. Estejam atentos para as orientações que serão divulgadas pelas coordenações de curso, 

Direção de Ensino e Direção Geral quanto às ações educativas e outras orientações referentes 

ao retorno presencial. 

Estamos planejando momentos especiais para os discentes nos dias 31 e 01 de abril, onde 

poderemos dar todas as orientações, sanar as dúvidas e acolhê-los.  

Continuem se cuidando! Realizem a higienização adequada das mãos, permaneçam usando 

máscaras e evitem aglomerações. Não deixem de se vacinar. Completar o protocolo vacinal, com 

a segunda dose e a dose de reforço é fundamental para continuarmos avançando no combate à 

pandemia.  

Um forte abraço, 

Direção-Geral e Direção de Ensino 

 



https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/nota_coe_04-02-

2022_comcorrecoes.pdf 

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/ASCOM/plano_de_retomada_ifrj_-_15.09.pdf 

https://portal.ifrj.edu.br/sites/default/files/IFRJ/Acad%C3%AAmico/in_proeneproppi_n.02-

2022_retorno_presencial.pdf 

https://sites.google.com/ifrj.edu.br/monitoracreal 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcpy8maQwGi_ZPmi2p1fYDw7tS7IE_xSJDocfl-

epmtBQOVA/viewform 

https://sites.google.com/ifrj.edu.br/vacinometrorealengo 
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