
Nota de Contextualização/Direção de Ensino-Nº 06, de 11 de maio de 2020 

 

Prezadas e prezados colegas docentes, 

 

Essa NC/DE segue, por meio da metodologia da Comunicação em rede, para subcoordenações e equipes 

associadas, através das coordenações, por mensagem de texto, pela mídia do aplicativo Whatsapp. 

 

Espero que tenham dito um dia das mães com saúde, paz e harmonia e com a renovação da certeza de 

que novos dias chegarão. 

 

Estamos vivendo em um cenário de distanciamento social, de suspensão das atividades presenciais, de 

suspensão das atividades letivas e de implementação do trabalho remoto, conforme versam os Boletins 

do COE-IFRJ. Esse cenário veio acompanhado de dúvidas, sobre os temas associados à rotina escolar. 

 

Então, essa Direção de Ensino tem lançado mão de Notas de Contextualização (NC), buscando 

compartilhar informes e contribuir com esclarecimentos, dentro possível, sobre a rotina institucional.  

 

E, por exemplo, como fica a realização das atividades, se os Calendários acadêmicos estão 

suspensos? 

O IFRJ definiu o início da suspensão dos Calendários acadêmicos dos seus campi, e, também, definiu a 

implementação do trabalho remoto, conforme instruído no Boletim do COE-IFRJ de 16 de março.  

Assim, estamos com as atividades letivas e presenciais suspensas, realizando atividades remotamente.   

 

Na NC/DE-Nº04 de 27 de abril, reiteramos que, por enquanto, o IFRJ não estabeleceu normatização 

para o trabalho remoto docente, como já foi feito por outros IFs.  O Boletim do COE-IFRJ de 30 de 

março reafirma a importância de os servidores continuarem em contato com suas chefias em reuniões 

virtuais de equipe.  

 

É preciso frisar que o estabelecimento dessa rotina remota com reuniões virtuais apresenta restrições 

de mídia, de internet, de operacionalização de ferramentas digitais, além de estar acontecendo em 

meio ao espectro dos impactos que a Covid-19 causa às relações sócio-humanas. 

 

Assim, fomos levados a ter que refazer e adaptar os modelos de comunicação e interação. E, esses 

modelos adaptados não reproduzem ou replicam os modelos da rotina presencial, por isso, por exemplo, 

não estamos realizando o CPC (Conselho Pedagógico do Campus). 

 

Estamos realizando reuniões virtuais e, no intuito de haver a participação representativa, a Direção de 

Ensino vem adotado o modelo da Comunicação em rede, em função do discorrido anteriormente, e, 

também, conforme pautado nas NCs anteriores emitidas pela DE.   

 

Com isso, na metodologia da Comunicação em rede, a Direção de Ensino chama as coordenações para 

reuniões virtuais e indica que as coordenações façam reuniões virtuais com as subcoordenações e, da 

mesma forma, as subcoordenações com suas equipes.  

 

Certamente, estamos vivenciando muitas mudanças, mas, acredito que, com empatia e solidariedade, 

iremos superar e, juntos, encontrar os caminhos para seguirmos. E, que possamos seguir nessa nova 

caminhada, com saúde, sabedoria e serenidade.  

 
Cordialmente, despeço-me e que possamos prosseguir, com saúde, sabedoria e serenidade. 

Patricia T. Alvaro Salgado. 

Diretora de Ensino-Campus Rio de Janeiro/IFRJ. 

 


