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Bom dia, estudantes, 

Nos dirigimos a vocês, carinhosamente, para dar algumas orientações. 

Atravessamos um momento inédito, em que isolar-se significa cuidar de nós 
mesmos e dos mais vulneráveis (especialmente idosos). Não sabemos se três 
semanas serão suficientes, mas, obviamente, assim que a normalidade das 
rotinas a que estamos acostumados voltar, cuidaremos de reorganizar as nossas 
atividades acadêmicas. 

O isolamento pode ser bastante complicado, pode nos deixar angustiados, 
tristes e ansiosos. Sugiro que se ocupem e se mantenham ativos e úteis para 
sofrerem menos. Como estamos com as atividades presenciais suspensas, não 
em férias, os professores de vocês entrarão em contato e disponibilizarão, via 
Moodle, leituras e atividades. Aproveitem este período para ler, estudar e tirar 
dúvidas. Estamos, os professores, todos disponíveis. 

É importante salientar que as atividades e leituras não são aulas EAD, não são 
uma obrigatoriedade, porque temos consciência de que nem todos têm acesso 
à Internet. 

Orientamos para que evitem ir para a universidade, especialmente quando for 
para tratar de questões administrativas que podem ser resolvidas quando 
voltarmos às atividades presenciais. Os deslocamentos para este fim são 
completamente desnecessários agora. Não corram riscos sem necessidade. 

Estamos disponíveis para dúvidas que vocês possam ter. Mantenham a rotina 
de olhar e-mails, o site do ILA e da FURG para que saibam as informações. 
Mantenham seus dados (e-mail e telefone) atualizados no sistema da 
universidade. 

Por fim, fiquem bem, cuidem-se, protejam-se e protejam os seus. Este período 
será difícil, mas precisamos estar cientes da importância do isolamento. 

Abraço virtual, 

Luiza e Normelia 
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