NOTA DA DIREÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
Prezadas (os) estudantes, docentes, técnicos, trabalhadores terceirizados e comunidade em geral,
Considerando a nota emitida pela Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 15/03/20, as decisões
do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, as orientações constantes
no tópico 4º do Ofício Circular 350/2020/PR6/UFRJ e as últimas orientações da Organização Mundial de Saúde,
a Direção do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais resolve, no âmbito da nossa Unidade, dispensar de
qualquer atividade presencial todos os servidores, docente e técnicos, e os trabalhadores terceirizados até
nova orientação da Administração Central da UFRJ.
O prédio permanecerá aberto para os servidores técnicos e docentes que precisarem solucionar alguma
urgência.
Pedimos que as demandas sejam direcionadas para os seguintes endereços eletrônicos, a saber:
Direção: direcao@ifcs.ufrj.br
Diretora Professora Susana de Castro: decastrosusana@ifcs.ufrj.br
Administração predial: administrador@ifcs.ufrj.br
Recursos Humanos: recursoshumanosifcs@gmail.com
Direção de Graduação/Secretaria Acadêmica: dagifcsufrj@gmail.com
Diretora da DAG: alfradique.ufrj@gmail.com
Diretoria Adjunta de Relações Internacionais: gabriel.mograbi@gmail.com
Coordenação de Extensão: extensaoifcsufrj@gmail.com
Coordenação de Ciências Sociais: ccs.ifcs.ufrj@gmail.com
Coordenação do Bacharelado em Ciências Sociais: karinakuschnir@gmail.com
Coordenação da Licenciatura em Ciências Sociais: juliagodonnell@gmail.com
Coordenação de Filosofia: filosofia.coord@gmail.com
Cordenação do Bacharelado em Filosofia: ethel.rocha55@gmail.com
Coordenação da Licenciatura em Filosofia: mario.aq.carvalho@gmail.com
Departamento de Antropologia Cultural: dac.ifcs.ufrj@gmail.com
Departamento de Sociologia: depsociologiaifcs@gmail.com
Departamento de Ciência Política: dcp.ifcs.ufrj@gmail.com
Departamento de Filosofia: filosofia@ifcs.ufrj.br
Programa de Pós-Graduação em Filosofia: ppgf.ifcs@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica: ppglmufrj@gmail.com
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia: ppgsa.ifcs@gmail.com
É de extrema importância que todos continuem a observar, com calma e atenção, as orientações veiculadas
no site próprio da UFRJ: https://coronavirus.ufrj.br/ O acesso a informações verídicas é uma das medidas
contribuem para evitar possíveis contaminações e/ou propagação da doença.
Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.
Professora Susana de Castro
Diretora do IFCS

