
Nota de Contextualização/Direção de Ensino- N.º01, de 17 de abril 

 

Prezadas e prezados colegas docentes, 

Espero que vocês e seus familiares estejam bem. 

 

Estamos vivendo um momento atípico e sem referências comparativas para as 

nossas gerações. Em meio a esse cenário de dor e de perdas, estamos tendo que 

experimentar adaptações diversas. Ao final desse tempo (que espero que seja o 

quanto antes), quando nos será permitido retornar à rotina de vida e à rotina 

escolar, teremos, ainda, uma fase de adaptações para esse recomeço.  

 

Durante esse período de distanciamento social e em que os campi do IFRJ estão 

com os Calendários Acadêmicos e as atividades letivas suspensas,  o COE-IFRJ 

tem emitido Boletins com diretrizes institucionais. 

  

Dentro desse contexto, a Reitoria, através da PROEN, coloca, para a instância do 

Ensino, a pauta do trabalho remoto docente/TRD. Nesse sentido, a Direção de 

Ensino, juntamente à Coordenação geral do EMT e à Coordenação geral de 

Graduação, chamou as Coordenações de ensino para uma Web reunião no dia 

22/04, a fim de discorrermos sobre o TRD.  Gostaríamos de fazer essa web 

reunião com a participação simultânea de todas e de todos vocês, mas, diante dos 

fatores intervenientes associados às condições do uso da mídia digital para a 

condução de um debate com número maior de interlocutores (longa duração de 

tempo, sinal de Internet, sistematização dos turnos de fala e outros), vamos 

realizar o debate com a metodologia da Comunicação em rede.  

 

Assim, também, com o objetivo de fortalecermos o espaço dialógico e ampliarmos o 

cenário representativo de nossa reunião, deixamos combinado que as Coordenações 

realizam o debate sobre a referida pauta (e material associado) com as equipes 

vinculadas às suas coordenações, a fim de que apresentem, na reunião de 22/04, as 

perceptivas e os entendimentos do(a)s docentes das Equipes, sobre a pauta 

referida. 

 

Espero que vocês e seus familiares sigam os dias que virão, com saúde e paz.  

Abraços e muito obrigada.  

Patricia T. Alvaro Salgado. 

Diretora de Ensino/CRJ/IFRJ 

À disposição. 

=== 


