
COMUNICADO DIREÇÃO NEPP-DH

Considerando as Diretrizes de Contingência no Âmbito da UFRJ e as Notas
de  nossa  Reitoria,  o  Decreto  do  Governo  do  Estado,  nº  46.966/2020  e  as
recomendações do Estado do Rio de Janeiro e dos Ministérios da Educação e da
Saúde, que visam conter o avanço do vírus COVID-19, a Direção do NEPP-DH
decide adotar os seguintes procedimentos para o funcionamento da Unidade, até o
dia 29 de março:

Dispensar  de  qualquer  atividade  presencial  todos  os  servidores  públicos  (no
âmbito desta Unidade) que hoje tenham 60 (sessenta) anos ou mais de idade, ou
que  tenham  filhos/filhas  até  10  (dez)  anos  ou  sejam  portadores  de  doenças
crônicas e considerados grupo de maior risco.

Determinar que, a partir de terça-feira, dia 16/3, até 29/3, os atendimentos serão
iniciados de forma remota,  mediante mensagem a ser  enviada para  os  emails
abaixo  indicados  (sempre  com  cópia  para  diretoria@nepp-dh.ufrj.br e
luizamaria@nepp-dh.ufrj.br) e com assunto “atendimento urgente”.

Diretoria diretoria@nepp-dh.ufrj.br

Seção de Atividades Gerenciais (SAG) luizamaria@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Protocolo igor@nepp-dh.ufrj.br; 
taizaduarte@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Pessoal leticiasias1@gmail.com

Secretaria Acadêmica leonardojpg@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Compras julianaporto@nepp-dh.ufrj.br

Setor do Financeiro will.viegas@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Arquivo carolinaferro@nepp-dh.ufrj.br
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Setor de Almoxarifado fpalma@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Informática belizario@nepp-dh.ufrj.br

Setor de Patrimônio belizario@nepp-dh.ufrj.br

Coordenação de Extensão gabriellaxavier@nepp-dh.ufrj.br

Coordenação de Ensino leonardomorgan@nepp-dh.ufrj.br

Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo 
Contemporâneo (GPTEC)

suliane.sudano@nepp-dh.ufrj.br  ; 
muriloufrj@gmail.com

Centro de Referência de Mulheres da 
Maré (CRMM)

emmanuela.crmm@gmail.com

Centro de Referência para Mulheres 
(CRM)

 marisachaves.socialrj@gmail.com

Suspender todas as atividades já agendadas para o  Auditório do NEPP-DH, bem
como novos agendamentos.

Estabelecer  a  Seção  de  Atividades  Gerenciais  (SAG),  a  partir  do  dia  16/03
(segunda-feira), como centro de atendimento presencial, das 10h00 às 13h00, para
os casos necessários e emergenciais iniciados e agendados previamente, mediante
plantão a ser gerenciado pela mesma SAG (observado o item nº 1).

No  dia  27/03,  A  Direção  do  NEPP-DH   fará  nova  avaliação  das  atividades,
considerando  os  posicionamentos  da  Reitoria  da  UFRJ  e  demais  órgãos
competentes. Eventuais novas informações poderão ser obtidas em nepp-dh.ufjr.br

Indicar que, durante o tempo que durar o enfrentamento da pandemia, todos sigam
as  diretrizes  de  prevenção  emanadas  dos  órgãos  incumbidos  de  combate  e
prevenção de doenças e, em especial, as da administração superior da UFRJ

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.
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