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COMUNICADO 03_CRR/FAT
Para:

Comunidade CRR/FAT

De:

Direção CRR/FAT

Assunto:

Atividades do CRR e da FAT

Resende, 18 de junho de 2020

Bom dia, prezada comunidade FAT/CRR!
A atual direção, professores Dener e Bernardo, por meio deste comunicado
expõe as ações que já ocorreram ou que estão em andamento no Campus
Regional de Resende e na Faculdade de Tecnologia, nestes últimos 30 dias
decorridos. São elas:
1. Houveram dois Fóruns de Diretores; o primeiro ocorrido na última semana
do mês de maio e o segundo no dia 10/06/2020. No caso do primeiro fórum
o Magnífico Reitor Ricardo Lodi, seguiu a temática da exposição do que
cada unidade estaria realizando nesse tempo de isolamento social. No qual
agradeceu as diversas iniciativas promovidas por estas, entre elas citou a
FAT. A diretora do CTC, profa. Nádia, expôs a proposta do respectivo
Centro de se promover o período 2019-3 no formato de curso de férias,
sendo online. O segundo fórum a temática foi em direção de como as
unidades estão se preparando para o cenário pós-pandemia. O reitor
reiterou a sua respectiva fala do primeiro fórum que somente se teria aula
presencial quando a Vigilância Sanitária e a Ciência comprovassem a
possibilidade de se realizar. A maioria das unidades expuseram a
necessidade de se conhecer as adversidades existentes no âmbito para
uma mediação tecnológica, por meio da realização de pesquisas junto a
sua comunidade acadêmica local. A direção expôs que a FAT estava
realizando pesquisa interna para se conhecer mapear o nível de percepção
e conhecimento sobre a utilização de recursos de mídia digital para o
desenvolvimento de atividades acadêmicas.
2. Após a divulgação da última AEDA a respeito da prorrogação da
suspensão das atividades acadêmicas além de se manter somente as
atividades consideradas essenciais, a direção foi informada que a MPE
Manutenção, voltaria as suas atividades, com o fim das férias coletivas
dos colaboradores desta empreiteira, a partir do dia 04/06/2020. A partir
dessa citada AEDA a manutenção foi incluída como obras essenciais, que
não se tinha esse entendimento nas AEDAs anteriores que versaram sobre
essa temática. Diante disso, a terceirizada Verde (jardinagem) retornou as
atividades normais 08/06/2020 assim como a APPA (limpeza). Cabe
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ressaltar que a MPE Obras não está em atividade, por não ser
contemplada nesta AEDA ora em vigor. Tanto a manutenção quanto a obra
são serviços licitados pela Prefeitura dos Campi da UERJ.
3. No primeiro dia de retorno das obras de manutenção se constatou a
infestação de morcegos no prédio 24 (principal da FAT). A direção
juntamente com o Administrador do Campus tomou a prerrogativa de
comunicar ao DESEN e iniciar a preparação para limpeza e desinfecção,
principalmente do segundo andar. Foi necessário adquirir EPI s necessários
para paramentar e treinar os colaboradores antes de se iniciar a limpeza,
devido os riscos inerentes à saúde que poderiam advir pela falta de
cuidados especiais na realização da higienização.
4. A direção da FAT (Resende) juntamente com a direção do IPRJ (Nova
Friburgo), no dia 02/06/2020, elaborou uma CI (Comunicação Interna) e
encaminhou via direção do CTC à Policlínica Piquet Carneiro para que se
realizasse a testagem contra o COVID-19 em professores, técnicos, alunos
e terceirizados nas unidades estratégicas também. A testagem se realizou
no dia 16/06/2020. Houveram 120 testes negativos e 1 teste positivo para o
COVID-19.
5. A UERJ não renovou o contrato com a terceirizada dos carros. Diante
disso, a direção foi informada e teve que devolver o carro no dia
10/06/2020. No dia 16/06/2020 a seguradora fez a vistoria na Van, para
analisar a liberação do respectivo conserto deste veículo. A van se
encontra em conserto.
6. No dia 05/06/2020 a direção foi convocada para participar da reunião da
DIPLAN no dia 08/08/2020 na qual, o diretor deste departamento, o
professor Marcelo Sobral expôs a necessidade de se realizar o
planejamento anual da UERJ. E este se é realizado a partir das
informações oriundas das necessidades das unidades, que são compiladas
por cada centro, e a partir das informações dos Centros, se chega a da
universidade. No qual cada unidade possui até dia 29 do mês de junho
para encaminhar suas demandas para o CTC. De acordo com a norma
546/1988 UERJ, cada unidade deve aprovar no Conselho Departamental o
seu orçamento para depois encaminhar para a direção do centro. Segundo
o Diretor da Diplan, cabe ressaltar que o orçamento solicitado se trata de
uma carta de intenções, não quer dizer que tudo que for pedido será
atendido, mas, há a necessidade de fazê-lo para apresentar e descrever as
necessidades que cada unidade possui. E assim ter a dimensão de como
auxiliar no futuro em tempo de contenção de verba.
7. Simultaneamente a solicitação da Diplan a PR1 apresentou para os
diretores (10/06/2020); diretores e coordenadores de curso (16/06/2020) o
plano de retomada das atividades acadêmicas; que se pretende que ocorra
a partir do mês de setembro/2020 de acordo com três cenários distintos:
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Todos eles em concordância com o que a Vigilância Sanitária quantificar
até lá: aulas 100% online ou ensino híbrido (presencial + online) ou 100%
presencial. Em todos os casos com necessidade de se realizar novo PT
(Planejamento de Turmas) devido a necessidade de se ofertar menos
turmas e priorizar mais os alunos concluintes. Quando foi questionado
como ficaria a situação do Planind, o professor Lincoln afirmou que ainda
está em estudo. Reiterou a necessidade de colocar os professores
contratados em atividades acadêmicas.
8. Na reunião com o CTC e sua respectivas Unidades, a professora Nadia
apontou alguns pontos como a aprovação no CSEPE da volta as aulas da
Pós-Graduação, a implementação do Sistema Integrado de Informação –
SEI na Unidades e na UERJ para trâmites de documentação e processos,
o Instituto de Física está finalizando a elaboração do Curso de Física 0 que
será oferecido no AVA para todas Unidades interessadas. Além disso, foi
discutido sobre o possível retorno das atividades previsto para o mês de
setembro. É importante ressaltar que nada está definido e ainda há muito
ruído nas comunicações. Assim que a PR1 apresentar uma posição
definitiva, todos serão comunicados. Neste processo, a direção está em
constante contato com os coordenadores de curso e todas as chefias de
departamento para pensarmos em possíveis caminhos.
9. A produção de máscaras, tanto a de tecido quanto a Face Shield,
continuam. No mês de junho, o professor Claudinei junto com seu aluno de
iniciação tecnologia, Thiago Guimarães e com apoio da Incubadora de
Empresas doaram a Secretaria de Saúde do Município de Itatiaia 78
máscaras Face Shield.
10. Todas as unidades da UERJ continuam sem receber SIDES. Cabe lembrar
que este ano ainda não se realizou o depósito de nenhuma cota.
Dener Martins dos Santos
Diretor da CRR/FAT
Matr: 34.977-9 / ID: 43339344

Bernardo Bastos da Fonseca
Vice-diretor da CRR/FAT
Matr: 38462-8 / ID: 50369784
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