
 

 

 
 

 

BOLETIM INFORMATIVO DE AÇÕES DO IFG 
 

 

Comitê Operativo de Emergência 
1
 

 
N. 2 – 17 de abril de 2020. 

 

 

 Mesmo com a suspensão do calendário acadêmico, o Instituto Federal de Goiás 

mantém uma série de atividades voltadas aos estudantes, visando contribuir para o 

enfrentamento desse momento de pandemia e de isolamento social. Essas ações ocorrem em 

todos os câmpus e na reitoria, e esta edição do Boletim Informativo de Ações do IFG vem 

apresentar algumas delas. 

 

 

AÇÕES VOLTADAS AOS ESTUDANTES DO IFG 

 

 

 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

1. O IFG mantém o atendimento aos Programas de Auxílio Financeiro da Assistência 

Estudantil. Esses recursos são pagos diretamente nas contas dos estudantes ou pelo 

CPF. Nesse sentido, para evitar a exposição dos discentes ao risco de contaminação 

durante o saque do valor nas agências bancárias, o Banco do Brasil atendeu à 

solicitação institucional e criou um agendamento de horários especiais para o 

atendimento aos estudantes. Outra medida adotada foi a atualização dos dados 

bancários dos estudantes, no sentido de ampliar o recebimento dos auxílios, por conta 

bancária, além de ter sido criada a possibilidade da inclusão de contas digitais. 

  

2. Os câmpus que fizeram a previsão orçamentária de recursos para o Programa 

Emergencial poderão utilizá-los a qualquer momento para atender às necessidades 

apresentadas pelos estudantes, desde que respeitadas as orientações previstas na 
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 Este boletim, desenvolvido por integrantes que compõem o Comitê Operativo de Emergência do IFG (Portaria 

561/20), tem a finalidade de apresentar as ações que têm sido desenvolvidas na Instituição no período do 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-

19). Mais informações sobre essas ações podem ser acessadas aqui: https://www.ifg.edu.br/coronavirus  

https://www.ifg.edu.br/attachments/article/238/aa%20portarias%20mar%C3%A7o%20quarta%20semana%202020.pdf
https://www.ifg.edu.br/coronavirus


 

 

Política de Assistência Estudantil, na Resolução Consup nº 008/2016 e na Instrução 

Normativa n. 3 – PROEX/IFG/REITORIA. 

 

  

3. Os câmpus que ofertam o Programa Restaurante Estudantil concederão, durante a 

suspensão do calendário acadêmico, o benefício do Programa Alimentação aos 

estudantes matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio em tempo 

integral e aos discentes matriculados nos cursos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). O benefício será concedido também aos estudantes dos cursos superiores 

participantes do Programa Restaurante Estudantil. 

 

 CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

 

1. O IFG fez um chamamento para todos os estudantes aproveitarem este momento para 

iniciar a formação na plataforma Moodle da Instituição. Todos os cursos ofertados 

valerão horas complementares. O primeiro curso disponibilizado é o de Ambientação 

para EaD  e conta, até o momento, com 750  estudantes inscritos. A plataforma 

permite também o acesso por celular.  

Para fazer a inscrição, basta acessar o endereço eletrônico 

https://moodle2.ifg.edu.br/mod/page/view.php?id=18080. 

 

2. Por meio de uma parceria com a empresa de informática Cisco, o Câmpus Formosa 

tornou-se uma Academia Cisco e está ofertando o curso de 70 horas CCNA R&S - 

Introduction to Networks (CCNA R&S – Introdução às Redes) gratuitamente aos 

alunos do IFG. Além dessa oportunidade, a parceria também possibilitará a oferta de 

outros cursos futuramente.  

O CCNA R&S - Introduction to Networks tem como objetivo a capacitação básica de 

fundamentos de rede de computadores e a configuração de switches e roteadores aos 

alunos do IFG. O cursista irá instalar, configurar, operar e solucionar problemas em 

redes de tamanho médio, compostas por roteadores e verificar conexões para sites ou 

unidades remotas conectadas via uma rede WAN. Saiba mais sobre essa parceria 

clicando aqui. 

 

3. O Grupo PET Química, do curso de Licenciatura em Química do Câmpus Itumbiara, 

está realizando diversas ações no perfil deles no Instagram (@petquimicaifg), sobre 

temas relacionados ao coronavírus. Um dos vídeos publicados, por exemplo, apresenta 

as explicações sobre a razão de o sabão ser eficiente no combate ao vírus. Confira o 

vídeo: https://www.instagram.com/p/B-vHOfpDnTJ/  

4. Pelo Canal do You Tube Mat√Aqui, estudantes podem ter acesso a vídeos que visam 

ajudá-los a continuar os estudos em matemática durante a suspensão das aulas. 

Conheça o canal: https://www.youtube.com/channel/UCs7j0aHvWf9GxcU9H4-

T_4g/about 

 

https://moodle2.ifg.edu.br/login/index.php
https://moodle2.ifg.edu.br/mod/page/view.php?id=18080
http://www.ifg.edu.br/component/content/article/158-ifg/campus/formosa/noticias-campus-formosa/17690-academia-cisco-ifg-campus-formosa-abre-inscricoes-para-curso-online-e-gratuito
https://www.instagram.com/petquimicaifg/
https://www.instagram.com/p/B-vHOfpDnTJ/
https://www.youtube.com/channel/UCs7j0aHvWf9GxcU9H4-T_4g/about
https://www.youtube.com/channel/UCs7j0aHvWf9GxcU9H4-T_4g/about
https://www.youtube.com/channel/UCs7j0aHvWf9GxcU9H4-T_4g/about


 

 

5. O IFG possui acervos eletrônicos que podem ser acessados de casa. Como destacou o 

Câmpus Aparecida de Goiânia em uma postagem recente no Instagram, a Instituição 

possui acervos eletrônicos que os estudantes podem acessar em casa. O Repositório 

Digital do IFG; o Portal de Periódicos da Instituição; o Portal de Periódicos da Capes; 

a Plataforma EBSCOhost; o Portal SciELO compõem uma parte desse acervo. Acesse 

a página do Sistema de Bibliotecas do IFG e confira esse acervo. 

 

 CULTURA E CUIDADOS COM A SAÚDE  

 

1. Aulas de exercícios físicos. Estão sendo realizadas, por meio de aplicativos, aulas de 

exercícios físicos funcionais e calistenia (técnica que utiliza o peso do próprio corpo) 

todas as quartas-feiras, às 17h pelo aplicativo hangouts meet. A atividade, conduzida 

pelo professor de educação física Fabrício Cardoso e pela psicóloga Cláudia Trindade, 

do Câmpus Cidade de Goiás, será contabilizada para os estudantes como horas 

complementares. Depois da aula, os vídeos estão sendo publicados nas mídias sociais. 

Acesse aqui uma das aulas.  

 

2. Bem-estar. A professora de educação física Tainã Moreira, do Câmpus Inhumas, está 

ministrando aulas de meditação pelo YouTube, no canal dela. É uma oportunidade de 

relaxamento para todos, nestes dias de isolamento social. A ação ocorre às segundas-

feiras, às 8h, ao vivo. Link do canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCPxb1poDBuZtrQYk83k5heg/videos.  

 

3. Sala de concerto: estudando música na web. As inscrições estão abertas para aqueles 

que querem se dedicar à música mais intensamente. As atividades de bate papo e 

sessões de música ocorrem na plataforma Moodle. Acesse: https://moodle2.ifg.edu.br/  

 

4. “O artista é você” é uma ação que tem o objetivo de divulgar os talentos estudantis e 

levar um pouco de música às pessoas que estão em casa nesse momento de pandemia 

do coronavírus. Contribuindo para o equilíbrio da saúde emocional, essa ação foi 

lançada no dia 7 de abril em parceria com o DCE. Desde que a ação começou, o IFG 

já recebeu mais de 450 vídeos que estão sendo compartilhados nos canais 

institucionais de mídia social (Facebook, Instagram e Twitter). 

 

5. Vivências literárias. Em vários câmpus, os docentes estão promovendo momentos 

literários, leituras coletivas por meio do YouTube, além de fazer sugestões de artigos, 

matérias, livros, lives, vídeos, filmes, documentários que propiciem a informação, 

conhecimento e lazer no momento de suspensão do calendário acadêmico. 

 

6. Apoio psicológico. As Coordenações de Apoio Pedagógico ao Discente nos câmpus 

têm desenvolvido uma série de ações visando oferecer apoio psicológico a distância, 

enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas. As ações vão desde a escuta à 

produção de materiais e vídeos com temas sobre questões que afligem os discentes 

nesse momento de pandemia e do isolamento social. Para ilustrar um pouco como essa 

ação está acontecendo, confira aqui o que o Câmpus Aparecida de Goiânia tem feito 

https://www.instagram.com/p/B-rr80sh8nL/
http://www.ifg.edu.br/component/content/article/63-ifg/pro-reitorias/pesquisa-e-pos-graduacao/132-sistema-integrado-de-bibliotecas
http://www.ifg.edu.br/component/content/article/63-ifg/pro-reitorias/pesquisa-e-pos-graduacao/132-sistema-integrado-de-bibliotecas
https://www.instagram.com/tv/B-un2LOBhoR/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCPxb1poDBuZtrQYk83k5heg/videos
https://moodle2.ifg.edu.br/
http://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias/17624-o-artista-e-voce-estudante-do-ifg
http://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias/17602-professoras-produzem-videos-e-levam-literatura-para-as-redes-neste-momento-de-isolamento-social
http://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias/17602-professoras-produzem-videos-e-levam-literatura-para-as-redes-neste-momento-de-isolamento-social
http://www.ifg.edu.br/component/content/article/149-ifg/campus/aparecida-de-goiania/noticias-campus-aparecida/17747-16-04-psicologia


 

 

nessa área. 

 

7. Divulgação. O IFG tem mantido informada a comunidade acadêmica, por meio da 

divulgação pela comunicação social e por meio de várias campanhas, sobre cuidados 

de higiene e de comportamento para evitar o contágio pelo vírus, além de publicizar 

todas as ações que estão ocorrendo sobre o assunto. 

 

 

 

 REUNIÃO DE ESTUDANTES COM A REITORIA  

 

Foi realizada reunião da Reitoria do IFG com o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) para o conhecimento das maiores dificuldades dos estudantes nesse momento. 

A partir das demandas apontadas pelos representantes estudantis, estão sendo 

articulados, entre as pró-reitorias e os campus, o levantamento e a ampliação das ações 

de apoio e de atendimento aos discentes.  

 

 Para mais informações sobre ações do IFG, acesse https://www.ifg.edu.br/coronavirus  

 

 

Confira outras informações nas redes sociais da Instituição: 

 

    
 

  

http://www.ifg.edu.br/component/content/article/149-ifg/campus/aparecida-de-goiania/noticias-campus-aparecida/17747-16-04-psicologia
http://www.ifg.edu.br/component/content/article/17-ifg/ultimas-noticias/17737-novas-acoes-ifg-covid19
https://www.ifg.edu.br/coronavirus
https://www.instagram.com/ifg_oficial/
https://twitter.com/IFG_Goias
https://www.facebook.com/IFG.oficial?_rdr=p

