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MEMORANDO Nº. 10/20 DF      16.03.2020 

 
ASSUNTO: MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19 PELO DF-UFRPE 

 
Do: Diretor do Departamento de Física 

Prof. Antônio Rodrigues de Castro Romaguera 
 
À: Magnífica Reitora – Profa. Maria José de Sena 

Com Cópia: ASCOM.CCS@UFRPE.BR E DIRETORIA.DM@UFRPE.BR 

 

Visando colaborar com as medidas de combate à pandemia da COVID-19, o 
Departamento de Física está colocando em prática as seguintes medidas: 

 
1. Acatar as recomendações do Comitê de Prevenção ao Coronavírus; 
2. O horário de funcionamento do DF será das 08:00h até as 17:00h; 
3. Manter desligados os condicionadores de ar onde há a circulação de 

pessoas (secretarias e coordenações); 
4. Implementar o sistema de plantão na secretaria geral do Departamento de 

Física: a secretaria focará suas atividades no trâmite de processos, 
acompanhamento do serviço de manutenção e acionamento de 
emergências, caso necessite; 

5. Higienizar todas as salas de aula e mantê-las fechadas; 
6. Higienizar e manter fechado os banheiros do 1o, 2o, 3o, 4o e 5o andares; 
7. Manter o banheiro do térreo aberto com uma equipe de limpeza diária; 
8. Todas as defesas de dissertações, teses e TCC’s assim como as 

qualificações devem ocorrer, PREFERENCIALMENTE, de maneira remota; 
9. Todas as comunicações entre os orientadores e orientandos que participam 

de programas da UFRPE (Mestrado, Monitoria, PET, PIBIC, PIBID, PIBIC-
EM, etc) devem ser realizadas remotamente, ou seja, com o uso de 
telefone, Whatsapp, Skype, Facebook, Facetime, GoogleTalk e similares; 

10. Tirar dúvidas e atender a pedidos de documentos exclusivamente pelo 
telefone da secretaria do DF: 3320-6481; 

11. Suspender todas as reuniões departamentais (Comissões, CTA, Plenos e 
similares); 

 
Certo de que esta crise terá um fim em breve, estamos fazendo a nossa parte para 
reduzir a circulação de pessoas nas nossas dependências. Contamos com a 
participação e colaboração de todos nesse esforço de responsabilidade social. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Antonio Rodrigues de Castro Romaguera 

Diretor do DF 
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