
 

  

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020. 

 

O Comitê Operativo de Emergência (COE-IFRJ), com base nas atribuições 

estabelecidas pela Portaria no 062, de 12/03/2020, considerando: 

● O número crescente de contaminados, suspeitos ou confirmados, pelo 

COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro e a indefinição quanto ao pico da 

pandemia;  

● O crescimento significativo da mortalidade causada pela infecção do 

COVID-19 cuja fatalidade assola nossa comunidade acadêmica e familiares; 

● A manutenção da quarentena pelo executivo, que em alguns municípios 

adotou práticas mais restritivas - como o lockdown -, enquanto outros adotam a 

flexibilização; 

● O endosso das instituições sanitárias pela continuidade das políticas de 

distanciamento social; 

● A adoção do Instituto Federal do Rio de Janeiro pelo trabalho remoto, 

ainda na primeira reunião do COE em 16 de março de 2020, e as demais normas 

legais acerca do tema; 

● O caráter integrado dos campi do IFRJ enquanto rede, garantindo que as 

ações de calendário acadêmico e ações de ensino, pesquisa e extensão sejam 

alinhadas de forma institucional. 

DELIBERAÇÃO: 

● Reafirma o caráter sistêmico do IFRJ na adoção de políticas e ações 

institucionais, inviabilizando, portanto, o retorno pontual de algum campus 

em que o executivo local flexibilize as medidas de isolamento social. 

● Determina a prorrogação do período de suspensão do calendário 

acadêmico e atividades presenciais de ensino e manutenção das 



 

  

atividades remotas dos servidores até o dia 15 de junho do corrente ano, 

em conformidade com as demais esferas educacionais do Estado do Rio 

de Janeiro; 

● Suspende imediatamente a coleta da autodeclaração de servidores. 

Ainda que o objetivo tenha sido unicamente o de coletar dados para a 

criação de um quadro epidemiológico, a pesquisa será realizada em outra 

oportunidade e a partir de metodologia diferente; 

● Lamenta o acometimento fatal do docente José Flávio Martins Cruz, 

professor aposentado do campus Nilópolis, e da discente Agda Hellen 

Dias da Silva, cursante de Física no campus Volta Redonda; e, presta 

solidariedade aos familiares, amigos, bem como estudantes e servidores 

do IFRJ que tiveram a oportunidade de conviver com cada um deles, com 

suas histórias de vida, repentinamente ceifadas por esse vírus 

devastador. 
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