
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES 

COVID-19 
Em face da difusão do COVID-19, a FGV adotou algumas medidas a fim de reduzir os riscos de 

transmissão do vírus.Reunimos algumas das principais dúvidas: 

 
1. A FGV está fechada? 

Sim. Para contribuir com a desaceleração do vírus e seguindo as orientações das autoridades de 

saúde, a FGV não está aberta ao público. 

 
2. Os alunos poderão ir até a FGV? 

Não. As Escolas e Unidades da FGV estão fechadas temporariamente. Pedimos para que, reuniões, 

grupos de estudo, entre outros encontros, sejam feitos virtualmente. 

 
3. Até quando as aulas presenciais estarão suspensas? 

A FGV acompanhará permanentemente a evolução do Coronavírus (COVID-19) no Brasil. As aulas 

presenciais estarão suspensas por prazo indeterminado até que as autoridades competentes 

considerem seguro e adequado o retorno. Novas informações serão divulgadas através de cada área, 

via site ou comunicado por e-mail. 

 
4. E como ficam as defesas de tese ou dissertação? 

Por orientação da Capes, as defesas acontecerão remotamente, por meio das ferramentas Skype ou 

Zoom. 

 
5. A FGV teve algum caso confirmado? 

Tivemos a confirmação, no dia 17 de março de 2020, do primeiro caso de COVID-19 na FGV. 

Prontamente, adotamos o procedimento de comunicar a todos os alunos e professores e 

estreitamos ainda mais a nossa comunicação, através dos sites das Escolas e Unidades, 

disponibilizando de forma rápida e objetiva informações atualizadas sobre novos casos. 

 
6. Poderei acessar a Biblioteca da FGV? 

Os salões de leitura das bibliotecas estarão fechados até segunda ordem. Inúmeras bases de dados 

e periódicos estão disponíveis on-line. Caso não tenha acesso remoto ao que precisa, entre em 

contato com a coordenação do curso ou através do e-mail bib@fgv.br. 
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7. Como ficam os calendários dos cursos? 

Cada Escola e Unidade definirá seus novos calendários posteriormente. Acompanhem os 

informativos nos sites ou aguardem os comunicados atualizados via e-mail ou telefone. 

 
8. A Secretaria Escolar está fechada? 

Sim, porém as formas de contato que cada Escola e Unidade disponibilizam, via e-mail e telefone, 

assim como seus serviços online, continuam funcionando. 

 

9. Os processos seletivos estão paralisados? 

Cada Escola definirá os processos seletivos de acordo com os novos calendários que estão sendo 

elaborados. Pedimos para que verifiquem as atualizações nos respectivos portais. 

 
10. Os eventos estão mantidos? 

Por enquanto, todos os eventos estão cancelados. A FGV irá reavaliar a situação e divulgará novo 

calendário com as datas dos eventos remarcados, assim que houver condições para sua realização. 

 
11. Como se dará a retomada das atividades presenciais? 

A FGV criou um plano de retomada institucional que se dará de forma gradual e segura, assim que as 

atividades presenciais forem autorizadas. 

 

Para conhecer os protocolos com as medidas necessárias para prevenção da transmissão da COVID-

19 nos estabelecimentos da FGV, acesse a cartilha de retomada. 

Ressaltamos que as medidas previstas nos Protocolos da FGV poderão ser atualizadas, a qualquer 

momento, em função dos avanços no conhecimento das instituições científicas e publicações das 

autoridades governamentais para prevenção da pandemia. 
 

Em caso de dúvidas entre em contato com a Secretaria Geral da EPGE 

 
E-mail: secepge@fgv.br 

Tel.: (21) 3799 - 5479 

WhatsApp: (21) 97127 - 3809 

Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira 

https://portal.fgv.br/sites/portal.fgv.br/files/u82/drh_cartilha_retorno_trabalho_v2.pdf
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