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Comunicado sobre as atividades acadêmicas do 
primeiro semestre de 2022 no IMS/UERJ 

 
Prezados membros da comunidade do IMS/UERJ 
 
A Direção do IMS e a Coordenação do PPGSC/IMS/UERJ, em reuniões com os respectivos 
colegiados, estabeleceram as diretrizes para o retorno das atividades acadêmicas em 2022, de 
acordo com a CI UERJ/GR SEI Nº13 <https://www.coronavirus.uerj.br/wp-
content/uploads/2022/02/doc_sei_erj_28306547.pdf>. Essas diretrizes priorizaram a segurança 
sanitária da comunidade do IMS, de acordo com a AEDA 03/2022 <https://www.uerj.br/wp-
content/uploads/2022/01/SEI_ERJ-27263693-AEDA-003.2022-Suspendem-as-atividades-
presenciais.pdf> , com a Resolução 10/2021 <https://www.coronavirus.uerj.br/wp-
content/uploads/2022/02/doc_res_00102021_05112021.pdf> e com a Nota técnica elaborada 
pela Coordenadoria de Biossegurança – COOBIO – PR5 <http://www.capcs.uerj.br/wp-
content/uploads/SEI_ERJ-28642794-Nota-T%C3%A9cnica.pdf>. 
 
Semana de Recepção 
Entre os dias 14 e 18 de março de 2022 ocorrerá a semana de recepção dos novos estudantes e 
de inauguração do ano letivo. A programação será divulgada em breve, e todas as atividades 
ocorrerão em modo remoto. 
 
Aulas (disciplinas obrigatórias e eletivas) 
As aulas se iniciam em 21 de março de 2022 e terminam em 01 de julho de 2022. Em função do 
panorama atual da pandemia e ciente de que o retorno às aulas presenciais no IMS tem um custo 
de mobilização dos docentes, funcionários técnico-administrativos e discentes que moram em 
bairros e cidades distantes, o Conselho Departamental estabeleceu que: 

-  As aulas de disciplinas obrigatórias serão remotas (via Zoom), de forma síncrona e com 
controle de presença. Entendemos que este formato é uma transição do formato remoto 
emergencial para o presencial, em que o conteúdo programático é enriquecido pelas discussões 
entre os presentes. Neste sentido, as aulas não serão gravadas, e chamamos a atenção para a 
importância de manter as câmeras abertas. 

- Nas disciplinas eletivas, o formato é facultativo ao docente, que pode optar por remoto, 
híbrido (presencial com restrições e remoto) ou presencial (com restrições). No híbrido e no 
presencial, deve ser respeitada a capacidade segura de cada sala. Turmas acima de 10 estudantes 
devem estar preferencialmente no formato remoto ou híbrido. As quatro maiores salas de aula 
do IMS estão sendo adequadas para as aulas híbridas.  

 - As salas Zoom do Instituto serão de uso prioritário para as disciplinas obrigatórias (e bancas de 
qualificação e defesa). Assim, cada docente que oferecer disciplinas eletivas em formato remoto 
ou híbrido deve usar seus próprios recursos de webconferência ou acomodar nos horários 
ociosos do Zoom institucional. É importante informar que com a volta presencial, ainda que 
parcial, ao IMS, o funcionário do laboratório de informática do IMS também estará encarregado 
do suporte aos usuários presentes e não estará disponível integralmente para a gestão do Zoom. 
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Bancas  
- As bancas de qualificação e defesa poderão ser remotas ou híbridas (com gravação e divulgação 
síncrona pelo Youtube) ou presenciais (respeitando o máximo de 10 presentes por sala). 

 

Espaço físico 
- Estão sendo instalados dispensadores de álcool gel nas dependências do Instituto como 
corredores, copas e banheiros. 

- O uso de máscara é obrigatório a todo tempo no IMS, assim como em todos os demais espaços 
da UERJ. Em caso de necessidade, máscaras poderão ser solicitadas na secretaria acadêmica.  

- Os espaços devem possibilitar a circulação de ar, com portas e janelas abertas, privilegiando a 
ventilação natural.  

- Aglomerações deverão ser evitadas, seguindo a recomendação de 1m de raio para espaços em 
geral e 1,5m para áreas de alimentação. 

 

 
Direção do IMS/UERJ e coordenação do PPGSC/IMS/UERJ 
 
 
 
 


