Atividades na Escola de Química, a partir de 23/03
A EQ manterá suas portas principais fechadas, face ao baixo fluxo de pessoas pelo prédio do CT.
As atividades laboratoriais podem ser realizadas conforme necessidade de cada laboratório e
sob orientação do professor responsável pelo mesmo. Deve ser lembrada a necessidade de
todos nós estarmos atentos às normas de segurança já divulgadas para dias especiais e
também agora em função do Covid19. O acesso será preferencialmente pelo portão da frente
do segundo andar do Bloco E.

Atendimento Setores Administrativos da Escola de Química
As atividades administrativas na EQ funcionarão em sistema de plantão on-line, com os
endereços a seguir discriminados por assunto.
Atendimentos presenciais serão realizados individualmente, de forma excepcional e com a
devida justificativa de pertinência, na sala da direção, E-201 (acesso pelo portão de frente do
segundo andar). Esse atendimento deverá ser agendado, após contato com o setor
demandante, pelo e-mail: contato@eq.ufrj.br.
Todos os atendimentos por e-mail seguirão o horário comercial 08h às 17h.

Setor de Ensino de Graduação – Secretaria Acadêmica:
1- Atendimento a todos os alunos pelo e-mail secaodeensino@eq.ufrj.br.
2- Documentos solicitados pelos alunos, histórico oficial e declarações, em caráter de
urgência, estão sendo providenciados e enviados ao mesmo por mail.
3- Atendimento no Setor de Estágios também virtual, nos e-mails mehl@eq.ufrj.br e
fernando@eq.ufrj.br, de modo que o processo do aluno não seja prejudicado. Maiores
detalhes no endereço: http://www.eq.ufrj.br/estagios/termos-de-compromissocontratos-de-estagio/ .

Setor de Ensino de Pós-Graduação – Secretaria Acadêmica:
Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos
Mestrado Profissional
Atendimento: epqb@eq.ufrj.br

Setor de Atividades Gerenciais (SAG) e DAInfra:
1234-

Setor de Pessoal: pessoal@eq.ufrj.br;
Setor de Patrimônio: adailton.cunha@eq.ufrj.br; biancazaroni@eq.ufrj.br;
Setor Financeiro: matheus@eq.ufrj.br;
Informática e Infraestrutura : dainfra@eq.ufrj.br;

5- Almoxarifado: cricardo@eq.ufrj.br; chom@eq.ufrj.br;
6- Setor Compras: humberto@eq.ufrj.br;
7- Projetos, Contratos e Congregação): milton@eq.ufrj.br;

Biblioteca Setorial da EQ:
Atividade de empréstimo e de devolução de livros estará suspensa. Para o “Nada consta” e
outras informações: fabio.ferreira@eq.ufrj.br;

