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Mem. 71/2020 - ICHI Em  24 de março de 2020.
 

Para: Reitoria da FURG
 
Assunto: Atualização do Plano de Contingenciamento- ICHI

 Magnífica Reitorta

Considerando o Memorando 07/2020 e a Portaria 533/2020 que dispõe sobre o funcionamento
administrativo e acadêmico em todos os Campi da FURG em consequência das medidas  de
prevenção e enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus ( Covid-19) informamos
a seguir o Plano de Contingência de trabalho e Atividades Essenciais do ICHI com as devidas
atualizações para o período da quarentena:

- a partir de 23/03/2020, as Secretarias Acadêmica, Administrativa e da Pós-Graduação do
ICHI passam a atender por home office até nova determinação;

- o atendimento será feito pelos seguintes e mails ichi.academica@furg.br,
ichi.administrativa@furg.br, ccpghistoria@furg.br, posgeografia@furg.br que serão respondidos pelos
secretários e pela direção;

- as disciplinas que já previam atividades à distância poderão realizá-las, sempre atentando que poderão
fazê-lo, desde que já tenham acordado previamente com os estudantes;

- é recomendado que cada professor/professora elabore um plano de reposição de conteúdos da sua
disciplina para que seja aplicado quando da retomada das aulas;

- todas as reuniões presenciais ficam canceladas no momento, sendo retomadas/reagendas quando do
retorno das atividades à sua normalidade;

- importante reforçar junto aos seus contatos, o cuidado com a prevenção, resguardando sua saúde e dos
que o cercam;

- reiteramos ainda a necessidade de seguirmos com as medidas restritivas do contato social para que
juntos possamos enfrentar e vencer essa pandemia.

 
                                            Atenciosamente,
 
 
 
 

Profª. Drª. Derocina Alves Campos Sosa
Diretora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação
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