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Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020. 

 

Carta de Recomendação CECINES 007/2020 

 

 De: CECINES 

 Para: DIRGE 

 

 O Comitê Consultivo Emergencial do INES – CECINES, homologado pela 

Portaria 078, de 17 de março de 2020, reuniu-se em 25 de junho de 2020 para dar 

continuidade às discussões referentes ao cenário atual da emergência em saúde pública 

decorrente do Corona vírus (COVID19) e suas interfaces com as particularidades 

institucionais do Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES. A partir de estudos 

sobre a atual situação de contágio na cidade do Rio de Janeiro, o Comitê recomenda a 

prorrogação do fechamento do INES até o dia 14 de agosto de 2020, com possibilidade 

de reavaliação, dependendo da conjuntura e dos dados emitidos pelos órgãos de saúde 

competentes. 

Essa recomendação baseia-se nos parâmetros que vêm sendo apresentados 

por este Comitê desde a sua criação, sendo destacadas nos memorandos anteriores, 

sobretudo, as especificidades e particularidades da comunidade discente que frequenta 

o Instituto. 

Os riscos de uma reabertura precoce e sem análise científica dos parâmetros de 

medição do contágio da COVID-19 em nosso Estado poderão ocasionar o adoecimento 

da comunidade do INES e/ou o seu agravamento, tendo em vista as condições de saúde 

de alunos e servidores que apresentam comorbidades. Esses riscos podem se 

intensificar em situações de aglomeração nos meios de transporte ou na circulação nos 

espaços Internos do INES. 

Com o objetivo de obter informações para colaborar com os departamentos em 

termos de subsídios e insumos e de proceder diagnóstico ambiental da instituição, foram 

elaborados dois questionários e encaminhados às chefias dos  departamentos do INES,  

para que este Comitê possa colaborar com o fornecimento de informações e subsídios 

para o planejamento das ações de retomada das atividades presenciais. 
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Ressaltamos à Direção que a maioria das atividades laborais deste Instituto 

estão sendo realizadas rotineiramente de forma remota, respaldadas pela PORTARIA 

CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020, Ministério da Economia/Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho e reiteramos nossa disposição para diálogos e 

esclarecimento de dúvidas a toda a comunidade do INES através do e-mail 

cecines@ines.gov.br 

 

Atenciosamente,  

 

COMITÊ CECINES 

 


