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 Memorando Circular nº 05/2020 Gab                      Rio Grande, 18 de março de 2020.

 

Para: Unidades Acadêmicas, Administrativas, Campi da Universidade e Órgãos Vinculados

Assunto: Orientações complementares ao Plano de Contingência

Prezados(as) Diretores(as),

 
 

Em atenção a nota emitida no site da Universidade sobre o Plano de Contingência
da FURG elaborado em conjunto com as Unidades Acadêmicas e Administrativas, e,
considerando possíveis decretos de emergência emitidos por cada município em que a FURG
possui Campus, orientamos para que a Direção mantenha constante monitoramento sobre as
essencialidades de cada setor, procurando reduzir ao máximo a atividade presencial e
aumentando o atendimento remoto. Também orientamos que as formas de atendimento sejam
divulgadas no site da Unidade e nos balcões de atendimento.

 
 

Em relação às atividades acadêmicas em cursos presenciais ou a distância, a
Reitoria orienta que, caso estejam sendo planejadas atividades não presenciais durante o
período de suspensão, as mesmas devem ser estimuladas como instrumento pedagógico e
oferecidas aos estudantes em caráter experimental não obrigatório (ou facultativo), de modo a
se constituírem em mecanismos de interação, incentivo à leitura e contato com os conteúdos
curriculares. Considerando que o Plano de Contingência da FURG, que está em elaboração,
estenderá o período de suspensão de aulas para no mínimo 60 dias, essas atividades são
importantes, mas não podem aprofundar as diferenças de acesso à infraestrutura digital entre
os estudantes e, com isso, aumentar o risco de exposição ao vírus exigindo deslocamentos à
áreas de melhor acesso à internet.

 
 

Continuaremos em permanente contato avaliando os resultados das atividades
experimentais e novas orientações podem ser editadas a qualquer momento.

 
Atenciosamente,

 
Prof.ª Dr.ª Cleuza Maria Sobral Dias

Reitora
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