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RESOLUÇÃO IESP/001/2020 
 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 

ÂMBITO DO IESP-UERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O DIRETOR, O VICE-DIRETOR, A CORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA E A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E POLÍTICOS DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – IESP-UERJ, no uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- o Decreto nº 46.970, de 13 de março de 2020, sancionado pelo Governador do Estado do Rio de 

Janeiro; 

- a Resolução Conjunta nº 09, publicada em 16 de março de 2020, expedida pelo Secretário de Estado 

de Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 

- a necessidade de o IESP-UERJ aderir ao movimento nacional de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus; 

- a manutenção do cultivo de valores como o cuidado coletivo e o principio da precaução em nosso 

Instituto, de modo a evitar que nosso espaço de trabalho e convívio, neste momento excepcional de 

crise, seja vetor da propagação do COVID19;  

 

RESOLVEM: 

 

1. Suspender as aulas por 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020, no âmbito dos programas 

de pós-graduação em sociologia e ciência política, da especialização em política & sociedade, do 

programa de capacitação em gestão universitária e de demais cursos e atividades presenciais de ensino 

e extensão. Nesse ínterim, serão estudados cenários de implementação de aulas a distância por meio 

das tecnologias disponíveis no Instituto.   

 

2. Adiar o ciclo de palestras, os seminários internos e a aula inaugural para o segundo semestre do 

ano, de acordo com as disponibilidades dos palestrantes convidados. 

 

3. Suspender reuniões de grupos de pesquisa e estudo, bem como de seminários dos núcleos de 

pesquisa ou quaisquer atividades que impliquem convergência e aglomeração de pessoas para o 

Instituto em uma mesma sala por 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020. 

 

3. As bancas de mestrado e doutorado previstas para os próximos 15 (quinze) dias, a partir de 16 de 

março de 2020, devem ocorrer necessariamente por meios telemáticos. 

 

4. Interditar, por 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020, as salas (a) de grupos de pesquisa, 

(b) de leitura, (c) de pesquisa, (d) Carlos Hasenbalg, (e) Olavo Brasil e (f) Marcus Figueiredo. 

 

5. Determinar que as mais diferentes reuniões adotem o trabalho remoto como regra por 15 (quinze) 

dias, a partir de 16 de março de 2020. 

 

6. Determinar o trabalho remoto de todos os servidores docentes, técnico-administrativos, bolsistas 

PROATEC, prestadores de serviço e funcionários terceirizados da recepção por 15 (quinze) dias, a 
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partir de 16 de março de 2020. Havendo necessidade de presença física no Instituto para a realização 

de atividades essenciais, esta não poderá exceder uma pessoa por sala, podendo o revezamento ser 

feito por turno ou por dia, em acordo com a direção. 

 

7. Determinar que o pessoal terceirizado da limpeza divida o trabalho e se organize por dias, de forma 

que apenas uma funcionária esteja trabalhando a cada dia no Instituto, e isso por 15 (quinze) dias, a 

partir de 16 de março de 2020, dando prioridade à lavagem regular dos banheiros. 

 

8. O pessoal terceirizado da vigilância deve seguir as orientações que a empresa responsável tratará 

com a administração central da UERJ. 

 

9. O funcionamento da Biblioteca CCS-D “Wanderley Guilherme dos Santos” será determinado pela 

Rede Sirius de Bibliotecas da UERJ, e a comunidade do Instituto informada em breve. 

 

10. Suspender por 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020, todo e qualquer atendimento a 

público no âmbito do Instituto. A comunicação entre os alunos e a Secretaria de Pós-Graduação 

deverá ser efetuada apenas por meio do e-mail: spg@iesp.uerj.br. 

 

11. Disponibilizar álcool gel para uso comum na entrada do Instituto. 

 

12. Suspender por 15 (quinze) dias, a partir de 16 de março de 2020, nossa ação de sustentabilidade 

referente ao uso de canecas plásticas compartilhadas. Elas serão guardadas e em seu lugar voltarão 

os copos descartáveis. 

 

13. Incentivar todo o nosso corpo social com fator de risco a desenvolver o essencial de suas 

atividades, na medida do possível, em seus respectivos domicílios (maiores de 60 anos, portadores 

de doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão e/ou histórico de 

câncer). 

 

14. Determinar que toda a comunidade do Instituto siga as instruções da UERJ sobre medidas de 

contingência da COVID-191, em especial quem retornou de viagem internacional e quem teve contato 

com casos confirmados, prováveis ou suspeitos. 

 

15. Solicitar a todo o nosso corpo social que comunique a direção do Instituto caso considere ter 

sintomas ou se for um caso confirmado de coronavírus através do e-mail: coronavirus@iesp.uerj.br. 

 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. 

 

 

FERNANDO FONTAINHA 

DIRETOR 

 

 

 

CARLOS R. S. MILANI 

VICE-DIRETOR 

 

SAN ROMANELLI ASSUMPÇÃO 

COORDENADORA PPGCP 

 

MARIANA CAVALCANTI 

COORDENADORA PPGS 
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