
REITORIA



PANORAMA 
NACIONAL E 
REGIONAL



PORTARIAS 
NORMATIVAS



• Resolução Consup/IFG nº 12 /2020 Suspende o 
Calendário Acadêmico 2020 de 23 de março a 15 de 
abril de 2020.

• Resolução Consup/IFG nº17/2020 - Mantém a 
suspensão do Calendário Acadêmico 2020 a partir do 
dia 16 de abril de 2020, por tempo indeterminado.

• Resolução Consup/IFG nº 20, de 30 de junho de 2020 - 
Autoriza a retomada e a reelaboração dos Calendários 
Acadêmicos 2020 do IFG.

RESOLUÇÕES
 PORTARIA



• Portaria Normativa IFG nº 08/2020 - Estabelece, por 
tempo indeterminado, as normas e os procedimentos 
relativos às atividades administrativas e acadêmicas;

• Portaria Normativa IFG nº 12/2020 - Cria o Programa 
Permanência - Conectividade e o Programa Apoio 
Didático - Conectividade.

• Portaria Normativa  IFG nº14/2020 – Revoga a PN nº 
08/2020 e estabelece, por tempo indeterminado, as 
normas e os procedimentos relativos às 
atividades administrativas e acadêmicas do IFG.

RESOLUÇÕES/
 PORTARIAS





PRINCÍPIOS BASILARES
 PARA AS AÇÕES DO IFG

• Segurança - Defesa e preservação da vida;

• Isonomia, equidade, inclusão e diversidade 
- Caminhar juntos, sem nenhum a  menos!

• Garantia e manutenção da qualidade das 
atividades acadêmicas;

• Defesa dos princípios, das finalidades, dos 
objetivos e das políticas expressos nos 
documentos institucionais;



PRINCÍPIOS BASILARES
 PARA AS AÇÕES DO IFG

• Gestão democrática, participativa e 
transparente no processo;

• Garantia e defesa da não precarização das 
condições de trabalho e das relações  
educacionais;

• Garantia da Autonomia institucional;

 





PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

• Assistência estudantil  - manutenção do 
pagamento dos auxílios;

• Projeto Acolher - Apoio psicológico aos 
servidores e aos discentes;

• Cursos, palestras, rodas de conversas, 
oficinas de redação, atividades físicas, aulas 
de instrumentos musicais, entre outros;

• Pesquisas aplicadas ao combate ao 
coronavírus;



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

• Orientações à população sobre as formas de 
se proteger contra o novo coronavírus 
(Covid-19), divulgação pelo carro de som. 

• Saraus, projetos culturais, entre outros

• Projetos solidários



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PNAE 



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

• Produção de álcool 



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

Kits saneantes – álcool glicerinado, sabonete líquido 
e água sanitária 



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

Transformação de 6.916 garrafas de vodca aprendidas 
pela Receita Federal 2.000 litros de álcool 70%



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

• Máscaras – 123 mil 
máscaras, incluindo 
as máscaras 
inclusivas que 
permitem a leitura 
labial

 



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

• Mais de 3.000 Protetores faciais 
(modelo Face Shield) - impressoras 3D

• Doação aos profissionais da saúde 

 



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

Recuperação de respiradores mecânicos da 
Secretaria  de Saúde do Estado de Goiás – IFG/UFG



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS  

• Produção de informações relacionadas à Covid-19 
para a comunidade surda

• 7 Câmpus: Inhumas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, 
Formosa, Goiânia, Itumbiara e Jataí.



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS



PRINCIPAIS AÇÕES
REALIZADAS

Pesquisa com os servidores 
Objetivo: conhecer o perfil dos servidores quanto ao 

conhecimento e uso de plataformas virtuais de 
ensino e de tecnologias educacionais.



CALENDÁRIOS



• A reelaboração dos calendários deve contar com a 
ampla participação da comunidade acadêmica dos 
câmpus ;

• MP nº 934/2020 que estabelece normas excepcionais 
sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino 
Superior

• Parecer CNE/CP nº 05/2020 que trata da 
reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não 
presenciais

CALENDÁRIOS



• Orientações Memorando 162/2020 - REI- 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO – 03 de 
julho de 2020

• Aprovação pelo Concâmpus e Consup

CALENDÁRIOS



SISTEMA DE ENSINO 
EMERGENCIAL 



• Regulamento Acadêmico para implantação 
do Sistema de Ensino Emergencial (SEE) 
em todos os cursos presenciais (educação 
básica e graduação) durante o período de 
enfrentamento da Pandemia de COVID19”
– Instrução Normativa nº 06, de 24 julho de 2020

SISTEMA DE ENSINO 
EMERGENCIAL



CONECTIVIDADE



• O IFG instituiu o Programa Conectividade e 
Apoio Didático 
– Portaria Normativa 12/2020

– Objetivo de propiciar a inclusão digital 
promovendo as condições necessárias para a 
permanência e o êxito acadêmico.

– Público alvo:  estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, com renda 
familiar per capita de até um salário mínimo e 
meio, que não possuem acesso a internet

CONECTIVIDADE



– A seleção dos estudantes atendidos está sendo 
realizada em edital, publicado pelos campus que 
estabelece critérios, forma e procedimentos para a 
concessão do auxílio.

– O IFG projeta um investimento de mais de R$ 
1.800.000,00 com o pagamento de auxílio financeiro 
para estudantes contratarem serviços de internet.

– Atendimento a aproximadamente  4.500 estudantes . 

–  Cada estudante receberá em 2020 4 parcelas de R$ 
100,00 (Cem reais).

CONECTIVIDADE



– MEC/SETEC – Fornecimento de serviços de dados 
RNP para viabilizar internet aos estudantes para o 
acesso ao ensino remoto emergencial.

CONECTIVIDADE



EQUIPAMENTOS 



• Pesquisa com os estudantes apontou:
- 2935 estudantes não tinham computadores

• Levantamento de equipamentos disponíveis 
no IFG para empréstimo imediato: 
– 1.150 computadores 

EQUIPAMENTOS



• Licitação em fase de finalização para a 
aquisição: 
– Recursos estimados: R$ 4.800.000,00 

Setec/Mec e Orçamento do IFG 

EQUIPAMENTOS



• Acesso ao equipamento
– Prioritariamente para aqueles que se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica;

–  A seleção está ocorrendo por edital publicado pelos 
câmpus que apresenta os critérios e as formas de 
empréstimo; 

•  As demais informações estão na Portaria Normativa 
15/2020, publicada em 27 de julho de 2020, que  
regulamenta a cessão de uso, na modalidade de 
empréstimo, de equipamento tecnológico aos 
estudantes

EQUIPAMENTOS



PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO



• Minuta de Instrução Normativa que dispõe 
sobre orientações para o planejamento e 
retorno de atividades acadêmicas de forma 
remota emergencial nas ações de pesquisa, 
de inovação e nos cursos de pós graduação 
stricto sensu e lato sensu

• Está em consulta pela comunidade 
acadêmica dos câmpus

• Publicação: Agosto 

PESQUISA E 
PÓS-GRADUAÇÃO



EVENTOS 
INSTITUCIONAIS



• SIMPEEX

• Festival de Artes

• Encontro de Culturas Negras
• Outros eventos

– Formato virtual.
– Segundo semestre/2020
– Atividades para comunidade interna e externa

EVENTOS
INSTITUCIONAIS



CAPACITAÇÃO



• Projeto Formação Digital 
– Objetivos:

• Ofertar cursos de formação continuada para a 
comunidade interna: servidores e estudantes;

• Viabilizar e facilitar por meio dos cursos de 
formação continuada o uso das ferramentas 
tecnológicas da informação e da comunicação pelos 
servidores e estudantes

• Realização pela Proen e Prodirh

CAPACITAÇÃO



‘

• Formação Continuada
– Edital Proen – Será feita uma Chamada pública 

para produção de material didático pedagógico 
e elaboração de cursos que atendam as 
especificidades administrativas e didáticos-
pedagógicas

– Objetivos:
• Selecionar servidores para a elaboração de  cursos 

de autoformação a serem disponibilizados na 
plataforma oficial Moodle e ofertados para a 
comunidade acadêmica

CAPACITAÇÃO



COLAÇÃO DE GRAU 



• Cerimônias de Colação de Grau de forma 
virtual;

• Por ato administrativo (sem a presença do 
estudante);

COLAÇÃO DE GRAU




