Prezadas Alunas e prezados alunos do Instituto de Economia da UFRJ,
Vivemos um momento diferenciado do mundo, de nossa instituição e de nossas vidas
pessoais. Neste contexto, um conjunto de desafios se coloca e a UFRJ e o Instituto de
Economia têm mobilizado muitos esforços para retomar as atividades de ensino com o
PLE e o semestre de 2020.1 que se inicia nas próximas semanas, além de dar
continuidade, em novos formatos, às diversas outras atividades, como pesquisa,
extensão, orientação e funções administrativas, técnicas, etc.
Especificamente no contexto das atividades de ensino em formato remoto, novas
circunstâncias e desafios se colocam com os quais não estávamos acostumados.
Assim, gostaríamos de reforçar a importância de nossos tradicionais valores de
cordialidade, solidariedade e respeito no convívio em ambiente virtual.
Por um lado, as interações virtuais tendem a nos distanciar um dos outros, dificultando
a construção de um sentimento de pertencimento, empatia e solidariedade entre os
membros da nossa comunidade. Nessas circunstâncias, se torna especialmente
importante sermos capazes de compreender os desafios e necessidades distintos que
as/os estudantes enfrentam.
Por outro lado, as interações virtuais trazem consigo o risco de se supor que exista
maior “liberdade” ou mesmo ausência de regras, que regem a urbanidade em qualquer
ambiente. No limite, o ambiente virtual pode ser confundido com um espaço
relativamente anônimo. Pelo contrário, é importante compreendermos que neste
ambiente vigem as mesmas normas e leis. Na medida em que as interações virtuais
se deem no contexto das atividades do Instituto de Economia, elas devem ser
entendidas como atividades que ocorrem no âmbito de nossa universidade. E no
âmbito de nossa universidade somos regidos também por um Regime Disciplinar que
se orienta pela preservação da integridade física e moral da pessoa, do patrimônio
moral, científico, cultural e material da instituição e do bom exercício das funções
pedagógicas, científicas e administrativas.
Como sugere o nosso lema, o Instituto de Economia é “singular porque plural”. E isto
se estende à diversidade em termos de gênero, identidade de gênero, orientação
sexual, cor, credo, contexto social, etc. Quanto mais plural e diversificado o IE for,
mais ele se engrandece e se fortalece. A direção do IE reafirma seu firme
compromisso com a valorização e preservação destes valores, e está sempre
trabalhando para expandir o entendimento sobre estas questões.
Também gostaríamos de reforçar que a Coordenação de Graduação se encontra
disponível, através do dirgrad@ie.ufrj.br, para acolher e buscar equacionar as diversas
questões que as/os discentes enfrentam.
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