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À Comunidade UNIRIO! 

       

Rio de Janeiro, 24 de março de 2020. 

 

Estamos passando por tempos nunca antes vividos ou mesmo imaginados. 

Precisamos de união e serenidade. 

 

As dificuldades impostas pelo isolamento social, importante no 

combate à pandemia, nos trazem uma série de novas situações para as quais não 

estamos plenamente preparados e nem acostumados, mas também nos revelam 

pequenas janelas de oportunidades. 

 

Sabemos das restrições e obstáculos às atividades pedagógicas a distância, 

em especial àquelas impostas ao desenvolvimento das aulas práticas, o que por si 

só já traz o descompasso no calendário acadêmico. Entretanto, as atividades 

acadêmicas remotas não devem ser confundidas com Cursos EaD, que têm 

preparação e dinâmica próprias. 

 

Há também a importância de valorizarmos nossas funções de professores, 

técnicos administrativos e alunos. O combate ao coronavírus não deve nos tornar 

inertes nem desfocados de nossa missão de trocar conhecimentos, até porque não 

ter uma rotina semelhante aos períodos de normalidade somente contribui para 

aumentar a angústia do isolamento. 

 

Nosso desafio é conciliar nossa responsabilidade social e institucional com a 

manutenção da troca de conhecimento remoto que os tempos estão a exigir.  
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Nesse sentido, é fundamental a reflexão de nossa atuação na conscientização 

e responsabilização com os atos pessoais de cuidar e, especialmente, com os 

grupos sociais do entorno, como exemplo, a busca de informações científicas 

confiáveis e a não divulgação de notícias falsas sobre a prevenção e o contágio da 

atual pandemia.  

 

Da mesma forma, reforçamos nosso incentivo para que aqueles que puderem 

manter atividades  remotas, desenvolvendo as habilidades intelectuais e artísticas de 

alunos e professores, assim como a construção/manutenção do vínculo entre 

docentes e discentes, o façam com empenho e consideração, cumprindo, assim, a 

missão institucional. 

 

A decisão de incentivar a continuidade das atividades por meio remoto foi 

tomada antes da decisão do MEC e foi norteada por duas diretrizes: manutenção do 

contato com os alunos e utilização de ferramentas remotas por um curto período de 

tempo.  

 

A preocupação e orientação da gestão, bem como de nossa conduta docente, 

sempre foi, em primeiro lugar, o respeito ao estudante, aos colegas e, sobretudo, à 

qualidade da docência e à seriedade da pesquisa, da extensão e da cultura.  

 

Em hipótese alguma, tomaríamos uma decisão que impusesse qualquer um 

desses direcionamentos. Na ocasião em que tomamos as primeiras medidas, nossa 

intenção foi estabelecer e manter os laços com toda a comunidade, na medida do 

possível. 

  

 

 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Gabinete do Reitor 

 

Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240 

(21) 2542-4404 – reitor@unirio.br 
www.unirio.br 

3/4 

 

Tendo em mente o atual cenário de extrema dificuldade, tivemos uma 

preocupação primeira, qual seja a de não nos afastarmos dos alunos. É preciso que 

nós, educadores, consigamos manter equilíbrio para que os alunos tenham uma 

possibilidade, mínima que seja, de reconhecer um porto seguro diante de toda essa 

situação.  

 

Reitero que o atual cenário de confinamento determinado pela pandemia 

superpõe que toda a comunidade acadêmica da UNIRIO aproveite a circunstância 

para a reflexão de uma consciência global, para a descoberta de soluções diante de 

um ensino e uma aprendizagem de como não somente viver juntos, mas com 

sensibilidade, regras, procedimentos e cotidianos fora dos muros da Universidade 

diferentes até então. 

 

Hoje, a limitação é biológica. Outras limitações diversas e complexas deverão 

surgir e, por isso, nossas práticas costumeiras precisam de revisão diante de um 

desenho institucional real e não ideal, e que necessita de análises e respostas 

seguras aos nossos estudantes e servidores. 

 

Nos termos descritos, a deliberação atual é de suspensão por prazo 

indeterminado  do calendário acadêmico conforme a RESOLUÇÃO N° 5.256, DE 24 

DE MARÇO DE 2020.  Ao final dessa situação excepcional, um novo calendário 

acadêmico - ainda sem possibilidade de definição - será objeto de deliberação pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Conforme divulgado pelo site da Universidade, ações têm sido desenvolvidas 

e cabe destaque para o Plano de Contingência COVID-19, elaborado por 

pesquisadores da UNIRIO, a suspensão das atividades presenciais, o alinhamento 

de procedimentos relativos a funcionários e pacientes do HUGG no manejo e 

enfrentamento do COVID-19, o diálogo interinstitucional com a Secretaria de Saúde 

e demais instituições de ensino e de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, o plano 

de ação de apoio relacionado ao coronavírus que reúne demandas da Universidade 

para pesquisa e desenvolvimento de produtos e do Hospital Universitário Gaffrée e 

Guinle (HUGG), no atendimento e tratamento de pacientes, além das propostas pela 

ação “Cultura UNIRIO, na sua casa em tempos de quarentena”.  

 

Manteremos permanente contato e atualizaremos as informações tão logo 

haja alguma modificação no contexto da situação enfrentada.  Medidas de caráter 

informativo e normativo regularmente estarão disponibilizadas no site da 

Universidade. 

 

Cuidem-se, pois, cuidando-nos, estaremos cuidando de todos.  

 

Bons trabalho e estudos! 

                                 

Ricardo Silva Cardoso 

Reitor 

 

 

 

 

 


