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CCoorroonnaavvíírruuss  ||  MMeeddiiddaass  ddee  pprreevveennççããoo  ee  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddoo    

IInnssttiittuuttoo  ddee  HHiissttóórriiaa  --  UUFFRRJJ  

 

Caros professores, servidores técnico-administrativos e estudantes,  

 

Diante do cenário de Emergência em Saúde Pública e em observância às medidas e ações 

recomendadas pelo Ministério da Saúde, que visam prevenir e conter o avanço da transmissão 

do COVID-19, a Reitoria da UFRJ suspendeu as aulas presenciais recomendando também a 

adoção de alternativas e formas remotas para manter o funcionamento geral da Universidade.  

Com efeito, a Direção do Instituto de História – UFRJ  comunica que, a partir desta 2ª-feira, 

16 de março de 2020 (e até indicação contrária), todas as atividades acadêmicas e 

administrativas do IH-UFRJ assumem regime emergencial.  

• O Gabinete da Direção manterá funcionamento virtual pelos e-mails 

ufrj.historia@gmail.com e divulgaih.ufrj@gmail.com e estará aberto para atendimento 

presencial nas 2ª, 3ª e 5ª feiras, das 11 às 15h (sem interrupção de almoço).     

 

• As reuniões dirigentes e a Congregação do IH podem vir a se realizar remotamente ou em 

modo semipresencial (por vídeo conferência e/ou mensagens de e-mail) e devem primar 

por reduzir o tempo de permanência nos ambientes comuns ao mínimo necessário. 

 

• A Direção Administrativa do IH suspendeu o serviço de reservas de salas, mantém 

atendimento virtual pelo e-mail adm@historia.ufrj.br e permanecerá de plantão no prédio 

de 2ª a 5ª feira, das 11h às 15h (sem interrupção de almoço).   

 

• O RH funcionará nas 3ª e 5ª feiras, de 11h às 15h (sem interrupção de almoço). O setor de 

Arquivo mantém atendimento virtual e presencial sob demanda; e o Protocolo, 

atendimento virtual.     

 

• Acompanhe as informações de funcionamento e as orientações acadêmicas da Direção 

Adjunta de Graduação e Extensão (DAGE) e dos Programas de Pós-Graduação do IH 

(PPGHIS, PPGHC, ProfHistória) pelos nossos sites e mídias sociais.  

 

• Instalado no segundo andar e permissionário da UFRJ, o serviço de xerox e digitalização 

do Domingos será prioritariamente virtual.     

 

ATENÇÃO: Lave as mãos. Fique em casa o mais possível. E evite frequentar os espaços 

de convívio e uso comum do nosso prédio. 

 

Norma Cortes 

Diretora do Instituto de História - UFRJ 
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