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 AÇÕES: UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAL 

 

 

1) Nos câmpus Uruaçu, Luziânia e Senador Canedo, servidores da Instituição estão 

produzindo máscaras face shield e N95, além de válvulas por meio de impressão 3D. Esse 

material deverá ser doado aos profissionais da saúde. Clique aqui e saiba mais sobre alguns 

desses projetos. 

Nessa mesma área de atuação, alunos do Câmpus Goiânia, do curso de Engenharia de 

Controle e Automação, estão atuando como voluntários no projeto de produção de protetores 

faciais desenvolvido pelo Laboratório de Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo (IPE 

Lab) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Os alunos produzem, por conta própria, partes 

de protetores faciais, que são um dos equipamentos de proteção individual utilizados por 

profissionais da saúde para atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Clique 

aqui e saiba mais sobre essa ação. 

 

2) No Câmpus Uruaçu, foi criado um chatbot “Em casa sem Fake”, isto é, um sistema que 

responde automaticamente às perguntas do usuário, divulgando informações oficiais sobre o 

novo coronavírus. Desse modo, o sistema busca oferecer uma fonte segura de informações, 

em combate às notícias falsas que circulam na rede. Saiba mais aqui sobre o projeto. 

 

3) Os câmpus Luziânia e Goiânia estão desenvolvendo projeto para a produção de álcool em 

gel 70% INPM. O Câmpus Luziânia, aliás, já fez a sua primeira entrega. No momento, estão 

aguardando insumos para a produção os seguintes câmpus: Anápolis, Goiânia Oeste, Uruaçu, 

Senador Canedo, Itumbiara, Aparecida de Goiânia, Formosa, Inhumas e Cidade de Goiás. 

Toda a produção será doada para os órgãos de saúde pública dos municípios.  

No Câmpus Jataí, por sua vez, está sendo produzida solução antisséptica, em parceria com 

outras instituições e empresas do município. Essa produção será utilizada na limpeza urbana.  

 

4) O Câmpus Aparecida de Goiânia, em parceria com o Câmpus Anápolis, produzirá 

máscaras para doação a populações mais vulneráveis à contaminação pelo coronavírus 
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juntamente com as prefeituras locais. O projeto é do curso de Modelagem do Vestuário do 

IFG, ministrado na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Serão produzidas 

máscaras caseiras, seguindo recomendações médicas para oferecer o máximo de segurança 

que pode ser alcançada com esse tipo de material.  

 

5) Os câmpus Aparecida de Goiânia e Anápolis, por meio de uma parceria, estão produzindo 

kits saneantes, compostos por álcool em gel a 70%, sabonete líquido e hipoclorito. Com 

previsão de serem distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de 

Aparecida de Goiânia e Anápolis, os kits conterão folhetos explicativos para a utilização dos 

produtos. 

  

6) Professores do Câmpus Senador Canedo e do Câmpus Goiânia, do IFG, e do Câmpus 

Trindade, do IF Goiano, comprovaram a viabilidade da técnica que permite que um só 

aparelho respirador seja compartilhado por até quatro pacientes. A técnica, se for aprovada 

para uso em humanos, terá como público-alvo hospitais e técnicos que atuam com os 

respiradores. Para mais informações sobre essa ação, clique aqui. 

 

 

 

 AÇÕES DO IFG: UTILIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

 

1) O Câmpus Itumbiara está utilizando o carro oficial, equipado com carro de som, para 

orientar a população de Itumbiara sobre as formas de se proteger contra o novo coronavírus 

(Covid-19). O veículo circula pelos bairros mais afastados do centro da cidade e transmite seis 

diferentes mensagens, que alertam sobre a higiene das pessoas e dos ambientes, formas de 

transmissão do vírus, sintomas da doença (Covid-19) e como se comportar, caso tenha que 

sair de casa, além de lembrar a importância da lavagem correta das mãos, de se evitar contato 

delas com olhos, boca e nariz e a importância das pessoas permanecerem em casa e evitarem 

aglomerações. Clique aqui e conheça mais sobre a ação. 

 

2) O Câmpus Inhumas, em parceria com o Câmpus Anápolis, produzirá vídeos em 

Linguagem de Sinais (Libras) para levar informações à comunidade de surdos. A ideia é 

produzir uma série de vídeos com temáticas de interesse da população. O primeiro deles será 

sobre o recebimento do Auxílio Emergencial (orientações gerais, como receber, passo a passo 

para ter acesso, informações sobre o aplicativo, glossário). Outras ações inclusivas estão 

sendo adotadas nas campanhas de comunicação para as mídias sociais (dados, orientações, 

prevenção, recomendações de saúde, combate às fake news, dicas para o período de 

isolamento social, dentre outras). Saiba mais sobre a ação aqui. 

 

3) Com 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, além de contribuir para o 

equilíbrio da saúde emocional, foi lançada a ação “O artista é você, estudante do IFG!”. Essa 

campanha surgiu a partir do Sarau Virtual IFG, que apresenta convidados em um sarau ao 

vivo no perfil do IFG no Instagram. A partir dessa ideia do Sarau, a ação com os estudantes 

foi sugerida pelo reitor do IFG, professor Jerônimo Rodrigues da Silva, durante reunião, via 

web, realizada com representantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Instituição. 

Para saber mais, clique aqui. 
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4) O Sarau Virtual IFG é um desdobramento das ações institucionais que estão sendo 

desenvolvidas pela Diretoria de Comunicação Social do Instituto Federal de Goiás (IFG), para 

orientar e informar as comunidades interna e externa sobre as medidas que precisam ser 

adotadas neste momento de pandemia do coronavírus. A ação está acontecendo desde 24 de 

março.  Saiba mais a respeito aqui. 

 

5) Duas campanhas foram abraçadas pelo IFG neste momento de enfrentamento à pandemia 

da Covid-19: a primeira delas é uma ação regional para a campanha #FicaemCasaGoias, em 

parceria com a UFG, PUC-Goiás, UFJ, UF Cat, Fapeg, UEG e IF Goiano; e a segunda é uma 

ação nacional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio 

do Conif. Com a #FicaemCasaRedeFederal, a ação apresenta nas redes sociais publicações 

semanais, contando com a participação de 38 institutos federais, dois Cefets e o Colégio 

Pedro II. 

 

 

 

 AÇÕES SOLIDÁRIAS 

 

No Câmpus Cidade de Goiás, está sendo desenvolvido o Projeto Redes Solidárias, que conta 

com a participação de vários segmentos da sociedade civil vilaboense. Dentre eles, está uma 

parte de docentes do Câmpus Cidade de Goiás, que se reuniu com o objetivo de evitar que as 

pessoas mais desprotegidas socialmente passem fome no momento de crise ocorrida pela 

pandemia da Covid-19. Para isso, o grupo se organiza para a arrecadação de alimentos e de 

materiais de higiene pessoal e contribui com o poder público para o mapeamento da 

população que está em situação de vulnerabilidade social no município. 

 

 

 AÇÕES DE SAÚDE 

 

 

1) Cuidando da Saúde: o serviço de psicologia da Coordenação de Assistência Estudantil dos 

câmpus tem atuado na oferta de escuta ativa aos estudantes que se sentem ansiosos, 

depressivos e com dificuldade de lidar com o isolamento social. O agendamento tem sido 

feito por WhatsApp institucional e e-mails, e o atendimento é feito por meio da internet ou por 

troca de textos escritos, conforme a preferência do estudante.  

No Câmpus Águas Lindas, foi criado um blog que disponibilizará materiais, vídeos e leituras 

que tratem de temas sobre saúde mental e socioemocional em tempos de isolamento social.  

 

2) Atividades virtuais estão sendo organizadas visando promover a cultura e a saúde da 

comunidade acadêmica, tais como: sarais com a participação de servidores e discentes e 

entrevistas com especialistas da área de saúde.  

 

3) No Câmpus Goiânia, está sendo realizado o Projeto Leituras Poéticas que tem por objetivo 

promover a leitura coletiva de textos literários diversos. A intenção dos professores da área de 

Linguagens do Câmpus Goiânia é produzir vídeos-literários durante este período de 

isolamento social, como uma forma de acalentar a comunidade acadêmica e os demais 

interessados na arte da palavra.  

 

 

 RECURSOS 
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1) O Instituto Federal de Goiás conseguiu captar, junto à Secretaria Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC/MEC), recursos no valor de R$ 700 mil. Esse valor será revertido para a 

atuação da comunidade acadêmica em projetos para atendimento aos órgãos públicos e à 

comunidade no combate e prevenção à Covid-19. Foram disponibilizados três Termos de 

Execução Descentralizada (TEDs), com o objetivo de aquisição de insumos para ampliação de 

produção de álcool em gel e líquido 70% e de sabão líquido para serem destinados, 

prioritariamente, às unidades de saúde pública. Também serão usados recursos para a compra 

de insumos para as impressoras 3D para a produção de máscaras e válvulas. Saiba mais aqui. 

 

2) Outro TED, no valor de R$ 12 milhões, veio do Ministério da Saúde e tem como objeto a 

realização de ações de gestão hospitalar por meio de implantação de centrais de avaliação e 

monitoramento de antibióticos de uso restrito em hospitais de atendimento especializado de 

saúde no Estado de Goiás e São Paulo. O projeto terá a participação de 28 servidores (técnicos 

e professores) de diversos câmpus do IFG. A meta inicial é trabalhar com 10 unidades 

hospitalares em Goiás e 10 unidades hospitalares em São Paulo. Esse projeto, que tem a 

previsão de concessão de bolsas de pesquisas a estudantes e pesquisadores do IFG e de outras 

instituições, começará com estudos sobre a infecção causada pelo coronavírus e com ações de 

combate.  

 

 

 

 Confira as notícias que tratam dessas ações no site do Instituto Federal de Goiás: 

https://www.ifg.edu.br/coronavirus  

 

 

Acesse também as redes sociais do IFG: 
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