Carta à comunidade escolar
Prezadas e prezados estudantes, familiares e profissionais do Ifes – Campus Venda
Nova do Imigrante,

Estamos atravessando um momento grave da pandemia do novo Coronavírus. À
medida em que a vacinação progride, fortalece em nós o profundo respeito pela
Ciência e nutre a esperança de que vamos superar essa fase, para que possamos em
breve ter condições seguras para o retorno das atividades letivas e laborais
presenciais.
É importante ressaltar que o Ifes é uma instituição federal de ensino, orientada por
normativas internas e por instruções federais. Assim, as determinações do Governo
do Estado para funcionamento das escolas não abrangem o Instituto. Infelizmente,
ainda não temos uma previsão para a retomada das atividades presenciais e
aguardamos novas instruções do Conselho Superior, instância máxima do Ifes.
Enquanto esse momento não chega, estamos trabalhando no planejamento,
preparação e organização da retomada gradual das atividades presenciais de forma
segura, demonstrando o cuidado e o respeito da instituição com toda a comunidade
acadêmica.
Como estamos nos preparando para o retorno com segurança às atividades letivas
presenciais?
O Ifes elaborou o Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais e estabeleceu a
criação de comissões locais para elaboração de protocolos específicos, adequados à
realidade e estrutura de cada Campus.
Os documentos e demais publicações do Ifes que orientam o retorno podem ser
consultados em: https://www.ifes.edu.br/coronavirus.
No Campus Venda Nova, a Comissão de Implementação do Protocolo de Retorno às
Atividades Presenciais foi criada em 30 de abril de 2021, a partir da Portaria n.º 107

(https://gedoc.ifes.edu.br/documento/7783ACE9EE6A7E71B5A1060C622B9F32?
inline).
Essa Comissão é composta por servidores e servidoras, estudantes e familiares.
Ademais, tem como objetivo planejar, executar, avaliar e atuar preventiva e
corretivamente durante a fase que antecede o retorno das atividades presenciais,
bem como no período que transcorre a pandemia;

Dentre outras ações, a comissão está:
a) acompanhando os processos de compra de utensílios, materiais e equipamentos
de proteção individual relacionados ao retorno presencial seguro;
b) realizando o estudo de dimensionamento populacional e de equipamentos,
sinalização do fluxo de pessoas e de medidas de higiene no Campus;
c) realizando estudos e consultas à comunidade discente para organizar o retorno
presencial das atividades acadêmicas, de modo gradual e com segurança a todos e
todas;
d) elaborando protocolos de retorno do Campus, com cartilhas e demais materiais
para orientação da comunidade escolar e uma série de procedimentos operacionais
padronizados.
Ansiamos pelo momento em que poderemos retornar com segurança às atividades
presenciais e nos alegramos em poder compartilhar com a comunidade as ações que
têm sido realizadas nesse sentido.
Contamos com a colaboração de todos e todas e nos colocamos à disposição para
elucidar qualquer dúvida!
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