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FAU-UFRJ-COVID 19
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020
Caros Coordenadores de Intercâmbio e estudantes,
Devido à pandemia de Covid-19, a FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFRJ - Universidade
Federal do Rio de Janeiro, está com suas aulas suspensas desde o dia 16 de março de 2020, o que ocorreu
apenas uma semana após o início de seu primeiro semestre letivo do ano de 2020, (previsto para ocorrer
de 09 de março a 11 de julho de 2020). A FAU, até o momento, não ministra aulas remotas ou EAD (Ensino
a distância).
Informamos que os Editais do Incoming estão mantidos até este momento, no entanto não temos a
definição do novo calendário para todo o ano de 2020, o que nos impede garantir a recepção de novos
alunos estrangeiros precisamente em agosto de 2020, poderá haver um descompasso, não se sabe de
quanto tempo, entre o início do período letivo de 2020-2 na UFRJ e o de diversas instituições estrangeiras,
o que poderia causar prejuízos acadêmicos aos estudantes.
Frente a esta situação adversa, a UFRJ resolveu suspender temporariamente o envio de seus alunos às
Instituições conveniadas em agosto de 2020 (Outgoing), assim como os procedimentos relacionados a
estas atividades, como o lançamento de editais de seleção de seus alunos para intercâmbio.
A FAU acha prudente emitir esse comunicado e ressalta que a nossa Escola tem interesse em manter o
Intercâmbio de estudantes com as Instituições parceiras, em uma condição ideal, assim que a situação
sanitária melhore.
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