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Cidade de Goiás, 17 de março de 2020.

À Comunidade Acadêmica do Câmpus Cidade de Goiás

Assunto: Orientações sobre o funcionamento do Câmpus durante o período de Isolamento em decorrência do COVID

19

Prezados,

Informamos que foi publicada, na data de 16/03/2020, Nota Pública do IFG relacionada ao funcionamento da

instituição que visa a minimizar  impactos decorrentes da pandemia da COVID 19 e atender as recomendações dos

organismos internacionais e do Ministério da Saúde. Nesse sentido, solicitamos especial atenção de todos para a leitura dos

procedimentos prescritos em referida nota, que pode ser acessada em https://www.ifg.edu.br/component/content/article/17-

ifg/ultimas-noticias/17225-nota-3-covid

Complementarmente, vimos apresentar algumas orientações definidas pelo Comitê Operativo de Emergência

Local, relacionadas ao trabalho que deve ser desenvolvido pelos servidores na constância do isolamento, conforme descrito a

seguir:

1. O período de férias escolares não foi, até então, antecipado e, portanto, é necessário que os servidores estejam

atentos às recomendações das chefias imediatas.

2. Salienta-se que, perante essa situação extraordinária, as atividades que possam ser feitas remotamente estão

mantidas, como: reuniões de colegiado, comissões, NDE, dentre outras as quais podem ser convocadas e

realizadas por videoconferência. 

3. As demandas administrativas e acadêmicas mencionadas acontecerão entre as 8 às 17 horas, de segunda a

sexta. Por esse motivo, solicitamos a atenção de todos os servidores aos meios de comunicação: e-mail

institucional, whatsapp e SUAP.

4. A data de 20 de março para entrega dos planos de ensino permanece sem alteração.

5. As orientações de TCCs e estágios continuam, conforme a natureza do trabalho, evitando encontros presenciais.

6. Em relação ao funcionamento dos projetos de pesquisa e extensão, a GEPEX soltará nota específica.

7. Os calendários acadêmicos estão suspensos em relação às aulas, eventos, monitoria e demais atividades

presenciais e serão reorganizados de acordo com orientação da Reitoria.

8. O fluxo relacionado aos trâmites do Edital 002/20 referente à divulgação dos resultados dos estudantes

contemplados na seleção dos auxílios, realizado através do acesso pelo site institucional permanece inalterado;

9. O funcionamento do Restaurante Estudantil terá seu retorno em concomitância ao retorno das aulas. 

10. Os servidores que necessitarem de acesso a funcionalidades disponíveis na intranet do Câmpus (Sistemas de

Concurso, Sistema Acadêmico, Servidor de Arquivos e outros) deverão abrir chamado no SUAP para acesso à

VPN e aguardar o atendimento por parte da equipe de TI.

11. Foi divulgado no site institucional telefones e contatos úteis à comunidade nesse período em que o trabalho está

sendo realizado, em sua maioria, remotamente. A mesma informação está disponível na entrada do Câmpus. Os

contatos podem ser acessados no link https://www.ifg.edu.br/component/content/article/137-ifg/campus/cidade-de-

goias/comunicados-campus-cidade-de-goias/17235-contatos-uteis-do-campus

12. Salientamos que foi criada uma conta de Whatsapp com o contato do Câmpus (62 3371-9000). Trata-se de um

contato geral de responsabilidade do Comitê Operativo de Emergência Local, que encaminhará as demandas

apresentadas aos setores responsáveis.

Por fim, solicitamos que a comunidade acadêmica permaneça atenta a novos comunicados que possam surgir.

Atenciosamente,



(assinado eletronicamente)
SANDRO RAMOS DE LIMA

Diretor-Geral
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