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Mem. 46/2020 - IMEF Em  23 de março de 2020.
 

Para: Reitoria - Magnífica Reitora Profa. Dra. Cleuza Maria Sobral Dias
 
Assunto: Atualização do Plano de Contingência do IMEF

Magnífica Reitora

 
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 novo Coronavírus (Covid-19), informamos a
seguir o Plano de Contingência de Trabalho e de Atividades Essenciais do IMEF com as atualizações para
o período de quarentena:  

 
 
- a partir do dia 23/03/2020, as Secretarias Administrativa, Acadêmica e de Pós-Graduação do IMEF
atenderão por home office, até determinação em contrário;
 
 
- o atendimento das Secretarias Administrativa e Acadêmica do IMEF será realizado através do seguinte
endereço: imef@furg.br;
 
 
- o atendimento da Secretaria de Pós-Graduação do IMEF será realizado através do seguinte
enderço: imef.pos@furg.br ;
 
 
- o atendimento da Direção do IMEF será realizado através do seguinte endereço: imef.direcao@furg.br ;
 
 
- os professores que têm a possibilidade de trabalhar nas suas disciplinas utilizando alguma alternativa de
ensino na EaD, poderão seguir esta prática;
 
 
- cada professor deverá elaborar um plano de reposição de conteúdos, de acordo com as necessidades
específicas da sua disciplina, para este seja aplicado na retomada das aulas;
 
 
- de uma forma geral, as atividades de pesquisa e extensão poderão seguir o seu fluxo normal, de acordo
com a avaliação dos coordenadores dos projetos;
 
 
- os professores e os técnicos de área (Matemática, Laboratório de Física e Informática), poderão executar
as suas atividades à distância, estando sempre disponíveis para atender as demandas dos estudantes, do
IMEF e da FURG. Caso seja necessária a presença destes no IMEF, uma solicitação deverá ser
encaminhada com 24h de antecedência;
 
- recomenda-se que não ocorram reuniões, encontros, eventos, defesas de trabalhos com um grupo grande
de pessoas, procurando-se utilizar com mais frequência e-mail, webconferências, whatssap e outros
ambientes virtuais;
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- recomenda-se que todos se mantenham resguardados e com os cuidados necessários para tentar evitar a
contaminação pelo Coronavírus (Covid - 19).
 
 

Entendemos que é necessário proteger a saúde de todos e sem restrições! Neste momento a
melhor opção é todos evitarem ao máximo o contato social e a exposição.

 
 

 
 
 

 

Atenciosamente,
 

 
 
 
 

Profª. Dra. Adriana Elisa Ladeira Pereira
Diretora do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF
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