
Nota de Contextualização/Direção de Ensino-N.º05, de 04 de maio de 2020 

Prezadas e prezados colegas docentes,  

Antes de mais nada, tudo: espero que vocês e seus familiares estejam bem.  

Envio, como tenho feito, Nota de Contextualização e que, pela metodologia da Comunicação em 

rede, segue, também, em formato de mensagem de texto por mídia de whatsapp, através das 

Coordenações de Ensino.  
 

Nos tempos em que estamos vivendo atravessados pelas atipicidades,  acredito que a solidariedade e a 

empatia serão o farol para o refazimento das nossas relações sócio-humanas nos variados contextos. 
 

Em relação ao contexto escolar, a PROEN-IFRJ convocou as Direções de Ensino dos campi, para web 

reunião em 11 de maio, segunda-feira, a fim de (1) analisar o Parecer do CNE de 28 de abril de 2020, que 

envio, em anexo, (2)  analisar as possibilidades e especificidades de cada campus à luz 

do Parecer do CNE e (3) produzir orientações para subsidiar o GT/ConSup-Plano de ações contínuas de 

enfrentamento à Pandemia da Covid-19. 
 

Da mesma forma, o ConSup, na sua reunião de 30 de abril, conforme o resumo que recebemos por email 

dos representantes docentes, indica para pauta da sua próxima reunião  "a análise do documento 

proposto pelo GT/ConSup para criação de Plano de ações contínuas de enfrentamento à Covid-19". 
 

Sobre essa pauta da PROEN, no sentido de atuarmos na construção coletiva do traçamento dos nossos 

caminhos no cenário escolar, a Direção de Ensino (DE), juntamente à Coordenação Geral do Ensino Médio 

Técnico (CoGET) e à Coordenação Geral da Graduação (CoGrad), emitiu chamada para web reunião, que 

acontece no dia 05 de maio, terça-feira, com as Coordenações de Ensino vinculadas à DE (Coordenações 

de Cursos de EMT, Coordenações de Graduação, Coordenações de Áreas, Coordenação do Ciclo básico) 

ampliada às coordenações ou representações do NAPNE, do Setor de Psicologia, da CoTP e aos 

Representantes docentes do CAET. 
 

No dia 04 de maio, segunda-feira, a Direção de Ensino realiza web reuniões,  com as Representações 

Estudantis e com os integrantes do NUGED, quando a pauta da PROEN será, também, introduzida.  
 

Decerto, a DE, juntamente à CoGET e à CoGrad, gostaria de realizar as web reuniões 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, através da articulação com as (sub)coordenações.  
 

Prezadas e prezados colegas, novos dias chegarão e, quando chegarem, que tenhamos conseguido fazer 

essa viagem histórica com saúde, sabedoria e serenidade. 

 

Obrigada e saudações cordiais, 

Patricia T. Alvaro Salgado 

Diretora de Ensino 

Campus Rio de Janeiro/IFRJ 

 


