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Prezadas e prezados, boa noite. 

 

Como é do conhecimento de vocês, a UFJF retoma suas atividades presenciais nos 

cursos de graduação no presente semestre letivo 01-2022. A Direção da Faculdade de 

Engenharia gostaria de listar alguns pontos importantes para este processo de 

retomada: 

 

1. Ao longo dos últimos meses, a Faculdade e a UFJF se esforçaram para garantir a 

recuperação, manutenção e aquisição de materiais relacionados com os espaços de 

aula e demais setores; 

2. A Faculdade reconhece que, por limitações diversas, algumas demandas ainda se 

encontram em processo de execução. Por tais motivos, contamos com a colaboração 

de todos (todas) e solicitamos que quaisquer eventualidades sejam comunicadas à 

Direção da Unidade, por meio de mensagens de e-mail para os endereços abaixo 

relacionados; 

3. Por conta do movimento de reivindicação de reposição salarial dos servidores 

federais, alguns setores da Faculdade estão funcionando de forma bastante limitada. 

Contamos com a compreensão dos (das) colegas; 

4. Em função da Instrução Normativa federal IN-90 e devido às condições de saúde 

de alguns docentes, determinadas disciplinas serão conduzidas inteiramente no modo 

remoto, até que novas instruções sejam recebidas pela UFJF; 

5. Por definições aprovadas no Conselho Superior da UFJF (CONSU), todos os 

docentes, discentes e TAES que frequentarão o campus reportaram à UFJF seus 

comprovantes vacinais contra a covid-19. Contudo, supõe-se o uso de máscaras de 

proteção facial cobrindo devidamente o rosto, nariz e boca durante as atividades 

letivas; 

6. SOMENTE discentes devidamente matriculado(a)s nas turmas podem frequentar 

as aulas. Para tal controle, solicitamos que façam uso da lista de frequência gerada no 

SIGA; 

7. Em razão de manutenções prediais ora em andamento no Instituto de Ciências 

Exatas (ICE) da UFJF, a Faculdade de Engenharia achou por bem ceder alguns 

espaços de salas de aulas e anfiteatros para disciplinas 

do ICE que atendem a demandas dos distintos cursos da Faculdade de Engenharia; 



8. Pedimos aos (às) docentes que, nos primeiros dias de aula, compartilhem com seus 

estudantes os cronogramas de atividades avaliativas, métodos didáticos e conteúdos 

previstos (Plano de Curso) de disciplinas sob suas   responsabilidades. 

 

A Faculdade de Engenharia lhes deseja um feliz retorno às atividades presenciais na 

graduação, durante o semestre 01/2022.  

 

Prof. Marcos Martins Borges, Diretor 

marcos.borges@engenharia.ufjf.br 

Prof. Henrique A. C. Braga, Vice-Diretor 

vicedirecao.engenharia@ufjf.br 
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secretaria@engenharia.ufjf.br 

 
 

mailto:marcos.borges@engenharia.ufjf.br
mailto:vicedirecao.engenharia@ufjf.br
mailto:secretaria@engenharia.ufjf.br

