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NOTA DA REITORIA 

 
 
 
 
A Reitoria da UENF vem a público para corroborar o compromisso com o respeito à vida e à 
ciência, como forma de combate à pandemia da covid-19. 
 
Nesta semana, observamos com grande preocupação o crescimento do número de casos de 
contaminação e do número de óbitos por covid-19 na nossa região. Notícias da falta de leitos 
de UTI para o atendimento à população, veiculadas pela imprensa local, se uniram aos 
resultados do Laboratório de Diagnóstico Regional da Covid-19, com 60% dos testes mostrando-
se positivos para a doença. Esses dados nos dão a certeza de que o melhor caminho a seguir é 
o do isolamento social, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde e diversas 
entidades científicas ligadas à área de saúde. Consequentemente, estamos prorrogando o 
período de restrição das atividades universitárias nos campi da UENF por mais 15 dias, a partir 
de 15 de junho. 
 
Preocupados com o bem estar dos membros da nossa comunidade universitária, temos 
realizado diferentes debates, levantamento de dados, incluindo pesquisas junto aos discentes 
e docentes, cujo tema central é a mitigação dos problemas emocionais e psicológicos motivados 
pela extensão do período de isolamento social.  
 
Nessa direção estamos trabalhando na implementação de um projeto para o "povoamento da 
universidade a partir da inclusão digital", por meio do qual diferentes Atividades Acadêmicas 
Complementares poderão ser oferecidas para a participação voluntária, ou seja, com caráter 
opcional, da nossa comunidade. Entendemos que nesse momento, o objetivo é minimizar 
problemas psicológicos e emocionais gerados pelo longo período de quarentena, e, portanto, 
seria contraproducente criarmos mais problemas com atividades obrigatórias. 
 
Para tal, de forma democrática, solicitamos às direções dos Centros uma indicação das possíveis 
atividades a serem oferecidas. Simultaneamente realizamos reuniões com representantes 
estudantis da graduação e da pós-graduação, além de incentivar o debate nos diferentes 
Colegiados da Universidade. 
 
Reforçamos o caráter optativo da participação nas atividades a serem propostas, bem como a 
visão coletiva e democrática com que estamos realizando a construção do projeto de 
povoamento digital. Isso reforça a importância da participação pró-ativa de cada membro da 
nossa comunidade.  
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Finalmente, parabenizamos a toda a comunidade da UENF pelo trabalho que permitiu a 
realização das cerimônias de colação de grau on line de mais de 130 estudantes da instituição. 
Reconhecemos a importância de cada professor, técnico, estudante e familiar, que 
empregaram seus esforços na formação profissional e cidadã de nossos alunos formados. 
Também expressamos nosso reconhecimento à população do estado do Rio de Janeiro que com 
seu apoio constante contribui com a nossa UENF. 
 
Recomendamos ainda que aqueles que puderem permaneçam em suas casas. Aos que 
necessitarem realizar tarefas fora de casa, pedimos que usem máscaras e sigam as 
recomendações de prevenção e combate ao novo coronavírus. 
 
Agradecemos a compreensão de todos. 
 
 
Raul Ernesto Lopez Palacio  
Reitor 
 
 
 
 
 


