NOTA DA DECANIA DO CCMN – Covid-19
07 DE JANEIRO DE 2022
À Decania e Unidades do CCMN,
Solicitamos ampla divulgação entre o Corpo Social do CCMN,
Considerando a situação atual, relacionada à pandemia causada pelo CORONAVÍRUS, a
decania do CCMN, em consonância com a nota da reitoria (https://ufrj.br/2022/01/ufrjalerta-para-aumento-de-casos-de-covid-19/), recomenda, fortemente, que, a partir desta
segunda-feira, dia 10, até o final de janeiro, os servidores compareçam aos seus setores
apenas para atividades essenciais, que não podem ser executadas remotamente. Os setores
com atividades híbridas (presencial e remota), devem ter o menor número possível de
pessoas circulando.
Recomenda-se também que as atividades didáticas de ensino, pesquisa e extensão sejam
realizadas de forma remota. As disciplinas oferecidas de forma híbrida deverão ser
reavaliadas ao final do mês, seguindo sempre as orientações dos Grupos de Trabalho que
estão assessorando a reitoria e o CCMN no caso da COVID-19. É importante também que os
laboratórios de pesquisa diminuam as suas atividades presenciais, pelo menos nestes
próximos 20 dias.
O caso de pessoas contaminadas subiu absurdamente. No Centro de Triagem Diagnóstica
CTD da UFRJ, em média, 40% dos testes estão dando resultados positivos. Orientações
sobre os testes para pessoas sintomáticas ou para aquelas que tiveram contato com pessoas
com covid, aparecem na nota da reitoria.
Vamos seguir todos os procedimentos de segurança para evitar que esta onda de casos
ganhe proporções incontroláveis. Podemos fazer isso usando máscaras adequadas,
higienizando as mãos, mantendo o distanciamento físico e defendendo a vacinação.
Importante lembrar que o CCMN está exigindo o certificado de vacinação para todos que
frequentam os espaços do centro.
Especialistas da UFRJ estão monitorando a evolução da variante ômicron e, tão logo a
situação melhore, serão dadas informações sobre o retorno das atividades presenciais.
A decania coloca-se à disposição de todos e todas para quaisquer esclarecimentos adicionais
pelos emails decania@ccmn.ufrj.br e superintendente@ccmn.ufrj.br .
Vamos vencer mais esta difícil fase com seriedade e seguindo orientações dos especialistas.
Cássia C. Turci
Cabral Lima
Decania CCMN-UFRJ
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UFRJ alerta para aumento de casos de
covid-19
Reitoria recomenda que atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão
voltem à modalidade remota
•
•

Por Assessoria de Imprensa da Reitoria
6 de janeiro de 2022

Aumento de casos de covid-19 no Rio acende sinal de alerta | Foto: Artur Moês
(Coordcom/UFRJ)

Considerando o aumento do número de casos de Influenza A,
registrados na cidade do Rio de Janeiro desde dezembro de 2021, e
de covid-19 nesta primeira semana de janeiro de 2022, além do
aumento expressivo de casos, provavelmente face à variante
ômicron, a Reitoria da UFRJ orienta que as atividades
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão promovidas pela
Universidade retornem à modalidade remota até o dia 31/1, exceto
para as atividades essenciais.

Na tentativa de evitar aglomerações e garantir a segurança da
comunidade acadêmica, recomendamos que as aulas presenciais
sejam suspensas até o final deste mês. Estamos monitorando a
evolução da variante ômicron e tão logo a situação melhore,
informaremos sobre a possibilidade de retorno das atividades
presenciais.
Além disso, a Reitoria solicita que a comunidade universitária siga
as orientações a seguir, emitidas pelo Centro de Triagem
Diagnóstica (CTD/UFRJ):
•

Para sintomáticos respiratórios: testar no CTD, no
terceiro dia de sintomas. Se positivo, será preciso
afastamento por sete dias a contar do primeiro dia dos
sintomas. Retestar (antígeno nasal) no sétimo dia dos
sintomas. Se negativo, retorno imediato. Se positivo,
retestar com sete dias.

Para assintomáticos que tiveram contato com alguém
com covid-19: testar no CTD, no terceiro dia pós-contato.
Se positivo, será preciso afastamento por sete dias, a partir
do resultado do exame. Retestar no sétimo dia.
O CTD funciona no Polo de Biotecnologia (Av. Carlos Chagas Filho,
791, Cidade Universitária, Rio de Janeiro), de segunda a sexta, das
8h às 11h30, e está aberto à comunidade acadêmica.
•

A Reitoria da UFRJ reitera a importância da vacinação contra a
covid-19 e da manutenção das medidas não-farmacológicas
preventivas: distanciamento interpessoal, uso de máscara e
higienização frequente das mãos.
Reitoria da UFRJ
6/1/2022

