
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS INHUMAS

INFORME AOS ESTUDANTES, PAIS E RESPONSÁVEIS.

 Prezados/as,

Como todos/as sabem, em função da pandemia da Covid-19 e, seguindo as recomendações das
autoridades sanitárias, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) suspendeu os
calendários acadêmicos de 2020 de todos os câmpus da instituição, suspensão esta que vai até 15/04/2020,
quando será novamente analisado o cenário vigente para deliberar-se pela prorrogação ou não da suspensão.

Sabemos que o contexto de isolamento social, de ameaças à nossa saúde e de nossa família, de
incertezas quanto ao futuro econômico do país e quanto ao tempo de duração do período de quarentena têm
provocado um clima de insegurança e ansiedade em nossos/as estudantes e em seus familiares. Mas acima de
tudo, o bem-estar de todos precisa ser preservado ao máximo neste momento.

Assim, para mantê-los informados e contribuir para  minimizar este quadro, a gestão do Câmpus
Inhumas traz aqui alguns esclarecimentos e informações sobre as atividades realizadas em nosso Câmpus.

 

1       – Por que o câmpus Inhumas não adotou as aulas à distância?

- A Resolução IFG nº 12/2020 (acesso em:
https://www.ifg.edu.br/attachments/article/209/RESOLU%C3%87%C3%83O%2012_2020%20-%20REI-
CONSUP_REITORIA_IFG.pdf) que suspendeu o calendário acadêmico, apresenta vários aspectos que foram
considerados para que a instituição não adotasse a metodologia de aulas à distância. Assim, como se trata de uma
resolução para toda a instituição, o câmpus Inhumas deve cumprir a determinação de tal documento;

- No entanto, destacamos que, considerando as realidades socioeconômicas da maioria dos/as
estudantes de nossa instituição, em que o acesso às tecnologias digitais de comunicação se dá de formas muito
desiguais entre os/as mesmos/as, e que não se pode garantir a qualidade do ensino sem que todos/as possam ter
acesso de qualidade a ele, acreditamos que este  se constitui no mais importante motivo de não se adotar as aulas
à distância neste momento, uma vez que a instituição não pode oferecer o suporte tecnológico para aqueles/as que
não possuem as ferramentas e condições necessárias em suas casas.

 

2       – Quais ações o IFG tem feito em resposta à crise da Covid-19?

-Criação de Comitês Operativos de Emergência Covid-19, na Reitoria e nos câmpus;

-  Adoção de diversas medidas preventivas ao Covid-19 no âmbito do IFG, com a produção de materiais
informativos, que estão disponíveis à comunidade no endereço https://www.ifg.edu.br/coronavirus;

- Elaboração pelos câmpus do IFG de projetos para produção de álcool 70%, máscaras, sabão líquido,
protetores faciais, entre outros produtos, para serem distribuídos às comunidades carentes e setores de saúde dos
municípios e do Estado, ações estas que o câmpus Inhumas também realizará. Assim que o projeto for iniciado,
será divulgado a todos;

- Solicitação ao MEC, pelo Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica), do adiamento da realização do ENEM.

3- Os/as professores/as podem enviar materiais aos estudantes neste período de suspensão das aulas?

-    Não é obrigatório, mas os/as professores/as podem encaminhar aos/as estudantes (via grupos de
whatsapp) sugestões de textos, vídeos, filmes ou outros materiais instrucionais que incentivem a rotina de estudos
e o reforço e/ou aprofundamento de conhecimentos. No entanto, não deve ser exigida a entrega de atividades ou
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ocorrer aplicação de avaliações. A participação do/a estudante é voluntária e estas atividades não poderão ser
consideradas como substituição ou reposição para aulas presenciais.

 4- E quanto às orientações dos Trabalhos de Conclusão de Curso  (TCC)?

- Sugere-se que as orientações de TCC ocorram de forma remota (à distância), havendo as condições
necessárias para a realização das mesmas, em comum acordo entre orientador/a  e estudante.

 5- E quanto à realização dos Estágios?

- Por questão de segurança, todas as modalidades de Estágio estão suspensas nesse período.

 6- Que ações o câmpus fará junto aos estudantes, neste período de isolamento social?

- A Coordenação de Apoio Pedagógico ao Discente (Capedisc) continua em contato direto com os/as
estudantes e seus pais/responsáveis, por meio dos grupos de whatsapp e nas redes sociais, divulgando
informações atualizadas sobre comunicados e outros documentos publicados pelo IFG, além de receber
continuamente as dúvidas e buscar esclarecer os questionamentos;

- A Capedisc organizará também coletâneas de materiais, vídeos e outros instrumentos de apoio
pedagógico, alguns produzidos pelos servidores do câmpus, para enviar aos estudantes para auxiliar na criação
de hábitos de leitura e estudos, bem como levar conhecimentos que promovam o bem-estar de todos;

- A Coordenação de Assistência Estudantil (CAE), em parceria com a Capedisc, está desenvolvendo a
ação “Vamos conversar?”, um espaço online de escuta e aconselhamento psicológico (não é psicoterapia),
desenvolvido pelos psicólogos do câmpus. Outras ações também serão desenvolvidas e divulgadas aos/as
estudantes.

 7-Os auxílios financeiros estudantis serão suspensos neste período de quarentena?

- Os  pagamentos dos auxílios financeiros da Assistência Estudantil, exceto auxílio transporte, NÃO
SERÃO SUSPENSOS.

 8- Quando serão pagos esses auxílios?

- A CAE entrará  em contato com os/as estudantes via “Grupo de Representantes” no whatsapp
informando as datas de pagamento. Pedimos que os/as estudantes fiquem atentos/as ao grupo de whatsapp da
turma.  Também podem entrar em contato direto pelo email: cae.inhumas@ifg.edu.br.

- Sugerimos a abertura de Conta Corrente para os/as estudantes (no CPF do/a estudante) que ainda
recebem por CPF, para que os mesmos não necessitem ir ao banco realizar o saque, e fiquem menos expostos.

 9- Os estudantes que participam de atividades de pesquisa, dos Programas de Bolsas de Iniciação
Científica Tecnológica e Inovação (PIBIC-EM, PIBIC-EM/EJA, PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PIVIC), terão
atividades neste período?

- Sugere-se que orientador/a, em comum acordo com o/a estudante, seja ele/a bolsista ou voluntário/a, e
havendo as condições necessárias, realize de forma remota (à distância): atividades de orientação e
desenvolvimento da pesquisa; escrita de trabalhos e artigos para submissão em eventos e revistas.

 10- Os estudantes bolsistas vinculados aos programas de pesquisa terão as bolsas suspensas?

- Os/as estudantes bolsistas vinculados aos programas NÃO TERÃO as bolsas suspensas.

 11- Quais setores administrativos do câmpus estão funcionando?

- As atividades dos setores administrativos permanecem, preferencialmente por via remota e, em casos
pontuais, o atendimento presencial deverá ocorrer por agendamento via e-mail ou telefone.

- No final do documento se encontra a relação dos setores e os telefones e e-mails para contato.



12- Se eu precisar da biblioteca, posso ir ao câmpus?

- A biblioteca, por se tratar de um espaço que gera aglomeração de pessoas, está fechada para
consultas locais, de forma presencial.

- Mas o setor continua desenvolvendo diversas ações junto à comunidade: envio de indicação de leitura
de livros literários em formato digital; disponibilização da base de dados Cencage à comunidade acadêmica por
senhas para estudo; divulgação e continuidade do VIII concurso leitores destaque do ano por meio das redes
sociais para incentivar a comunidade a participar.

 13- Como os pais/responsáveis podem entrar em contato com o câmpus?

- A Capedisc mantêm contato com os pais/responsáveis dos/as estudantes dos cursos técnicos em
período integral por meio do whatsapp. Além disso, ao final deste documento há os contatos das coordenações de
cursos, chefia de departamento, direção-geral e outros setores do campus. Entrem sempre em contato para sanar
dúvidas, esclarecimentos ou outras solicitações.

 A equipe gestora do câmpus está realizando todas as atividades possíveis de planejamento e
atendimento das demandas administrativas de natureza contínua, preferencialmente de forma remota.

É muito importante que todos/as procurem sempre acessar os meios de comunicação com o câmpus,
via site institucional, redes sociais e os grupos de whatsapp, a fim de manterem-se sempre atualizados.

Estamos diante de situações novas para todos/as, que demandam que cuidemos uns dos outros neste
momento, garantindo ao máximo o isolamento social, para que em breve possamos estar todos/as juntos/as com
saúde e preparados/as para retomarmos nossas atividades cotidianas.

Em casos de dúvidas ou para mais esclarecimentos, a equipe gestora se coloca sempre à disposição.

Atenciosamente.

Inhumas, 09 de abril de 2020.

 (assinado eletronicamente)

TOMIL PEREIRA KIKUMORI

Gerente de Administração

Portaria nº 1.968/2017

(assinado eletronicamente)

THAISA LEMOS DE FREITAS OLIVEIRA

                   Chefe do Departamento das Áreas Acadêmicas                     

Portaria nº 1687 / 2018

 

(assinado eletronicamente)

LORENNA SILVA OLIVEIRA COSTA

Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (GEPEX)

Portaria nº 1.557/ 2017

             

(assinado eletronicamente)

LUCIANO DOS SANTOS

Diretor-Geral do Câmpus Inhumas

Portaria nº 2.222/2017



SETORES DO CÂMPUS INHUMAS PARA CONTATO

SETOR/COORDENAÇÃO CONTATOS

Chefia de Gabinete da Direção Geral (62) 99374-4409 / gabinete.inhumas@ifg.edu.br

Chefia do Departamento de Áreas
Acadêmicas

(62) 98424-0434/ daa.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Técnico em Agroindústria (62) 99626-3961 / ctia.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Técnico em Química ctiq.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Técnico em Informática (62) 98183-8543 / ctii.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Técnico em Panificação
(EJA)

(62) 98590-0279 / ctip.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Licenciatura em Química (62) 98557-8635 / clq.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Bacharelado em Ciência e
Tecnologia de Alimentos

(62) 99299-9713 / cba.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação Bacharelado em Sistemas de
Informação

(62) 99538-0707 / bsi.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação de Apoio Pedagógico ao
Discente

Via grupos de whatsapp (Alex, Gracielle, Heliane e
Elenice)

Gerência de Pesquisa, Extensão e Pós-
Graduação (GEPEX)

(62) 98128-0028 / gepex.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação de Interação Escola-Empresa (62) 98509-7055 / ciee.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação de Assistência Estudantil
(CAE)

cae.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação de  Administração Acadêmica
e Apoio ao Ensino

(62) 99342-2065 / caaae.inhumas@ifg.edu.br

Coordenação de Registros Acadêmicos  e
Escolares(CORAE) - secretaria

corae.inhumas@ifg.edu.br

Biblioteca – Coordenação (62) 98452-7389 / bib.inhumas@ifg.edu.br
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