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Rio de Janeiro, 13 de março de 2020 

 

 

Ao corpo Social do INJC 

 

 

 De acordo com as decisões tomadas pela reitoria após reunião com o Grupo de Trabalho da UFRJ 

sobre o novo coronavírus, que seguem em anexo com este documento, a direção do INJC vem informar 

que: 

- Em relação às atividades docentes, as aulas, estágios supervisionados e demais atividades curriculares 

estão suspensas no modo presencial por 15 dias, a partir de 16 de março de 2020 (graduação, pós- 

graduação stricto sensu e lato sensu). Esta suspensão esta sujeita a renovação no final deste período. 

- Em relação às atividades de pesquisa e laboratórios, a direção deixa a cargo dos coordenadores de grupo 

de pesquisa e professores responsáveis pelos laboratórios sobre seu funcionamento, tendo sempre como 

premissa a recomendação dada pela reitoria de que indivíduos com sintomas de gripe ou resfriado devem 

se manter em quarentena produtiva (14 dias) e deve-se diminuir o número de pessoas que trabalham no 

mesmo ambiente, utilizando sistema de revezamento e trabalho remoto, quando possível. Importante 

também adotar nestes casos as medidas de contingenciamento publicadas anteriormente pela reitoria; 

- Em relação às atividades administrativas das secretarias de graduação e pós-graduação, a direção deixa a 

cargo dos coordenadores sobre seu funcionamento, tendo sempre como premissa a recomendação dada 

pela reitoria de que indivíduos com sintomas de gripe ou resfriado devem se manter em quarentena 

produtiva (14 dias) e deve-se diminuir o número de pessoas que trabalham no mesmo ambiente, 

utilizando sistema de revezamento e trabalho remoto, quando possível. Importante também adotar nestes 

casos as medidas de contingenciamento publicadas anteriormente pela reitoria. A direção solicita aos 

coordenadores de graduação e pós-graduação que informem por email o sistema de trabalho a ser adotado 

em suas secretarias a partir da próxima semana; 

- Em relação às atividades administrativas da secretaria de assuntos gerenciais, setor de pessoal, setores 

financeiro e de patrimônio, os mesmos funcionarão em sistema de revezamento e trabalho remoto a ser 

divulgado no inicio da próxima semana; 

- A manutenção das atividades de reuniões de departamentos e colegiado de gastronomia, neste período 

de 15 dias, fica a cargo de suas chefias e deve igualmente ser informada a direção, podendo o chefe de 

departamento/colegiado optar por modalidades de reunião de forma remota, se assim julgar adequado; 

- A direção recomenda que aqueles que constituam grupos de risco segundo Ministério da Saúde (idosos, 

indivíduos imunosuprimidos, diabéticos, cardiopatas, nefropatas e indivíduos com doenças respiratórias 

crônicas) se mantenham em trabalho remoto neste período de 15 dias; 
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- Por fim, ressaltamos que qualquer alteração deste panorama será informado ao corpo social o mais 

brevemente possível. 

 

A direção se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários neste momento. 

 

Atenciosamente, 

 

Direção do INJC 

    

 


