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CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

CÂMPUS: SENADOR CANEDO/IFG/2021 - PROGRAMA APOIO DIDÁTICO – CONECTIVIDADE/ ENTREGA 2/

LISTA DE ESPERA

Os (as) estudantes aptos (as) foram selecionados (as) e classificados (as) de acordo com a avaliação da

Coordenação de Assistência ao Estudante (CAE), seguindo os critérios estabelecidos no EDITAL CÂMPUS:

SENADOR CANEDO/IFG/2021 - PROGRAMA APOIO DIDÁTICO – CONECTIVIDADE. A quantidade de

equipamentos de apoio didático para empréstimo limitou-se à disponibilidade do Câmpus Senador Canedo (30). O

presente comunicado convoca os (as) estudantes da lista de espera para recebimento, conforme orientações

abaixo.

1. – RECOMENDAÇÕES PARA O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DE RETIRADA

Os cuidados preventivos devem ser tomados já no deslocamento, seguindo as recomendações básicas de saúde:

a. mantenha as mãos limpas, higienizadas com água e sabão ou álcool (solução líquida a

70% ou álcool gel), especialmente após tocar em superfícies; e friccione bem as mãos

durante a higienização;

b. evite aglomeração e contato físico com outras pessoas;

c. use máscara no rosto, cobrindo nariz e queixo, desde o primeiro momento em que sair de

casa;

d. compareça ao Câmpus Senador Canedo estritamente nos dias e horários indicados neste

cronograma e se identifique na Portaria de Alunos. Tenha em mãos o número de matrícula;

e. será permitida a entrada do responsável legal que estiver acompanhando o (a) estudante

menor de 18 (dezoito) anos.

f. Levar cópia do comprovante de endereço e 2 números de contatos de pessoas conhecidas.

 Obs.: Para que seja efetivado o empréstimo dos equipamentos de apoio didático, o (a) estudante apto (a) deverá

preencher o Termo de Responsabilidade e Empréstimo (Anexo I), de acordo com a PORTARIA NORMATIVA

15/2020 - REITORIA/IFG DE 27 DE JULHO DE 2020. Esse documento pode ser previamente preenchido pelo (a)

estudante  ou  responsável  legal,  no  caso  de  menor  de  idade,  mas  deverá  ser  assinado exclusivamente na

presença do servidor responsável pela entrega do equipamento, após apresentação do documento de identificação

civil.




	CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
	MARIA EUGÊNIA SEBBA FERREIRA DE ANDRADE
	Documento assinado eletronicamente por:


