
 

COMUNICADO 2 

À comunidade do XVI EIE; 

No dia 19/03/2020 a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em função do 

avanço do Coronavírus (COVID-19) no país, suspendeu aulas, eventos e 

atividades extracurriculares por um período mínimo de 60 dias, ou até que se 

restaure a normalidade. A partir disso, pensando na saúde e segurança de 

nossos participantes, a comissão organizadora do XVI EIE decidiu pelo 

adiamento do evento para o segundo semestre de 2020. No entanto, ainda não 

é possível informar o novo cronograma do evento, pois aguardamos a definição 

das alterações nas atividades acadêmicas e administrativas da Universidade. 

Assim como, nas instalações anteriormente reservadas na cidade de Santo 

Antônio da Patrulha. 

Mediante a divulgação de orientações da instituição e dos órgãos de saúde sobre 

a normalização da situação, um novo cronograma será informado por meio dos 

canais oficiais do XVI EIE. 

Em decorrência destas alterações, o prazo de submissão de relatos será 

prorrogado até o dia 30 de abril de 2020 ou até que se completem 180 inscritos 

(devido aos espaços físicos disponíveis). 

Aproveitamos para registrar que, caso o inscrito não possa comparecer na nova 

data a ser definida para o segundo semestre de 2020, poderá solicitar a 

devolução da taxa de inscrição pelo e-mail oficial do evento. Uma vez definida e 

divulgada a nova data do evento, o inscrito terá até 7 dias para solicitar a 

devolução do valor pago, tendo sua inscrição cancelada, conforme as normas 

do evento disponíveis no site (https://xvieie.furg.br/inscricao). 

A comissão organizadora compreende a importância do Encontro sobre 

Investigação na Escola para a formação de professores no estado do Rio Grande 

do Sul e continuará trabalhando para entregar à comunidade um evento repleto 

de experiências e oportunidades formativas. Para isso, neste momento, é 

importante que todos sigam as orientações dos órgãos de saúde para que tão 

logo estejamos todos juntos. 

 CONTATOS: 

Site: https://xvieie.furg.br/ 

e-mail: xvieie.furg@gmail.com 
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