FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Centro de Letras e Artes
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INFORMES SOBRE O RETORNO PRESENCIAL EM 11 DE ABRIL DE 2022

A Direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tem o enorme prazer de informar que o
retorno pleno às suas atividades presenciais está confirmado para o dia 11 de abril de 2022.
Solicitamos assim a todas e todos que compõem sua comunidade acadêmica que tomem as
providências pessoais necessárias para que possam voltar a frequentar regularmente as
instalações da FAUUFRJ no Edifício Jorge Machado Moreira, localizado na Cidade Universitária,
Ilha do Fundão, Rio de Janeiro.
Do seu lado, a Reitoria, o Centro de Letras e Artes (CLA) e a direção da FAU têm se empenhado
para viabilizar esse indispensável retorno às atividades presenciais.
As medidas para o retorno presencial tem sido providenciadas pelo grupo GT-Coronavírus da
UFRJ e podem ser verificadas no link: https://ufrj.br/2022/02/gt-coronavirus-recomendaretomada-total-de-atividades-presenciais/. Para o melhor controle epidemiológico e um retorno
presencial mais seguro, é primordial que todos respondam ao formulário elaborado e enviado
pela reitoria que pode ser acessado aqui: https://formularios.tic.ufrj.br/index.php/598566.
O transporte na Cidade Universitária será intensificado pela Prefeitura da Cidade Universitária
garantindo a circulação de 16 coletivos com intervalos de 8 minutos e já estão reativados os
restaurantes universitários.
No que diz respeito às condições de uso do Edifício JMM, os espaços utilizados pela FAU serão os
mesmos de março de 2020: 3º e 4º pavimentos do Bloco A, área do Bloco B destinada à
conservação dos acervos do NPD (Núcleo de Pesquisa e Documentação), espaços da direção da
FAU no térreo do Bloco C e todas suas salas e laboratórios do Bloco D, incluindo a nossa
Biblioteca, além das áreas de uso coletivo de térreo e mezanino.
Para garantir melhor nível de segurança, contaremos, desde o início desse retorno, com a
presença permanente, no Edifício JMM, de uma brigada de bombeiros profissionais, aparelhos
de detecção de fumaça, extintores e sinalização de rotas de fuga. Essas medidas deverão incluir
ainda um treinamento específico promovido pela brigada.
Sobre as obras em andamento no Edifício JMM, reportamos, aqui, as ações que estão sendo
feitas para a melhoria das condições de uso do Edifício JMM pela reitoria:
-

Recuperação estrutural dos pilares do Bloco C, com obra sendo executada em estado de
avançado andamento;
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-

-

Reforma de uma das prumadas de distribuição de banheiros (prumada 21); do
reservatório
inferior; e
drenagem do
subsolo, neste
último com
serviço
iniciado pela retirada de material lá armazenado;
Reforma das instalações elétricas da parte afetada pelo incêndio ocorrido em 20 de abril
de 2021 (Procuradoria + NPD), com vencedor em licitação realizada em 14/03/2022;
Impermeabilização da cobertura do Bloco C com vencedor em licitação realizada em
14/03/2022;
Modernização da rede de distribuição elétrica horizontal ao longo dos corredores do 3º,
4º e 5º pavimentos para conexão à nova rede de distribuição vertical alimentada pela
subestação do 9º andar (em substituição progressiva da atual alimentação pela
subestação do subsolo) com vencedor em licitação realizada em 14/03/2022;
Recuperação das prumadas de hidrantes + sinalização + alarme a ser licitada em
30/03/2022
Instalação de peça na subestação do subsolo que possibilita a ligação plena subestação
do 9o andar (elevadores e energia do Bloco A), dependendo de parecer da Procuradoria;
Recuperação do NPD, obra a ser entregue nas próximas semanas, exceto a execução das
esquadrias, cujo projeto está em andamento no ETU (Escritório Técnico Universitário).
Obra de recuperação dos 6o e 7o pavimentos da EBA com previsão de entrega em junho;
Laboratório de Restauro da EBA com contrato para execução assinado (antigo espaço da
CORDCOM).

Reportamos, também, as ações que estão sendo feitas para a melhoria dos espaços da FAU no
Edifício JMM pela direção:
-

Reparo nas esquadrias do Bloco D possibilitando o seu funcionamento;
Aquisição e fixação de ventiladores nas salas com ventilação mais comprometida;
Nova manutenção de datashows que estiveram sem uso durante dois anos;
Aquisição e manutenção de computadores para os setores administrativos e
departamentos que foram comprometidos pela falta de uso;
Verificação da iluminação dos espaços com a substituição das lâmpadas queimadas em
parceria com o CLA;
Manutenção dos banheiros em parceria com o CLA;
Manutenção dos condicionadores de ar dos espaços sem ventilação natural adequada;
Colocação de dispenser de álcool em gel e cartazes informativos nos espaços de Unidade.

Por questão de biossegurança será obrigatório o uso permanente de máscaras em todas as
dependências fechadas do Edifício Jorge Machado Moreira (JMM). Além disso, os bebedouros
estarão desativados até que sejam finalizadas as obras na cisterna.
Apenas serão dispensados das atividades presenciais os servidores imunodepressivos que
deverão reportar sua situação à Direção da FAU para que a possibilidade de atuação remota
possa ser avaliada sem prejuízo para as atividades acadêmicas e administrativas.
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A Recepção dos Calouros está prevista para o dia 04 de abril. Estamos prevendo para os dias 04
e 05 de abril seis visitas guiadas (9h30/10h30, 11h00/12h00 e 14h00/15h00) para os estudantes
que ingressaram em 2020.2, 2021.1 e 2021.2 que não tiveram a oportunidade de conhecer os
espaços da FAU. O formulário para a inscrição nos horários será divulgado na semana que vem.
A alocação das disciplinas com horários, salas de aula e docentes também será divulgada na
semana que vem após definições finais com a EBA e departamentos da FAU.
Manteremos todos informados sobre quaisquer novidades e sugerimos que acessem os sites da
FAUUFRJ e da UFRJ, que possuem inúmeras informações pertinentes.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022
Direção da FAUUFRJ
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