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MEMORANDO-CIRCULAR 36/2022 - CP-GOIANIA/IFG

Goiânia, 16 de maio de 2022.

À Comunidade Acadêmica do Câmpus Goiânia 

Assunto: Orientações sobre intensificação do uso de máscaras em ambientes fechados do Câmpus

Goiânia e outras medidas

Considerando o aumento de casos da COVID-19 no Estado de Goiás, no Município de Goiânia, bem como o
aumento de casos confirmados no Câmpus Goiânia;

Considerando que na primeira semana de maio 1(uma) turma  entrou em  quarentena, com a suspensão das aulas
presenciais por 10 dias, visto que dois estudantes da mesma turma haviam testado positivo;

Considerando que duas turmas (uma do matutino e outra do noturno) entraram em quarentena na última sexta-
feira, dia 13/5, também com 2(dois) casos confirmados em cada uma delas;

Considerando que há o registro de um servidor com resultado positivo para Covid;

Orientamos que a comunidade acadêmica faça o uso contínuo de máscaras, sobretudo em ambientes fechados
(salas de aulas, salas administrativas, bibliotecas, auditórios, sanitários e laboratórios) do Câmpus Goiânia.

Ressaltamos a importância de intensificar os demais protocolos de biossegurança, tais como: higienização das
mãos com sabão e com álcool e a manutenção do distanciamento físico, conforme descritos no Protocolo de
Biossegurança IFG - Versão 3.0 .
(https://www.ifg.edu.br/attachments/article/17238/Protocolo_biosseguranca_v3.0.pdf).

Reiteramos a importância de que  toda a comunidade tenha o ciclo vacinal completo (pelo menos duas doses ou
dose única), bem como que sejam cumpridos os fluxos de Comprovação de Vacinação, tanto em relação
à entrega do comprovante de vacinação por parte dos servidores e estudantes que porventura ainda não
entregaram, como também em relação aos procedimentos da equipe gestora em continuar exigindo a
comprovação (Memorando-Circular n°23/2022 - CP-GOIÂNIA/IFG).

Solicitamos que, em caso de sintomas ou suspeita, não compareça à instituição. Busque realizar o teste e informe
o resultado à chefia imediata, no caso de ser servidor, e ao Coordenador de Curso, no caso de ser
estudante. Informamos que a "Testagem Ampliada" continua sendo realizada pela Prefeitura de Goiânia. O
agendamento do teste para COVID-19 pode ser realizado acessando o endereço: https://www.goiania.
go.gov.br/testagemampliada/  ou procurando um dos postos de testagem (Memorando-Circular n°28/2022 - CP-
GOIÂNIA/IFG).

Reforçamos que o Comitê Local de Acompanhamento  está à disposição por meio do e-
mail acompanhamentocovid.comitegoiania@ifg.edu.br para tratar de dúvidas e assuntos não contemplados no
Protocolo de Biossegurança do IFG.

Ressaltamos que cabe a todos da comunidade acadêmica do Câmpus Goiânia orientar quanto à prevenção da
Covid-19 no intuito de garantir a saúde individual e coletiva no ambiente acadêmico e a manutenção das atividades
na forma presencial. 

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ADRIANA DOS REIS FERREIRA

Diretora-Geral do Câmpus Goiânia - IFG
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