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Prezados estudantes do IFG,

        Em função da situação vivenciada nesse período de necessário afastamento social para

evitarmos a contaminação e a propagação do novo corona vírus (COVID - 19), o IFG suspendeu o

calendário acadêmico, por tempo determinado, a saber, no período de 23 de março a 15 de abril.

        O mecanismo de isolamento social é, de acordo com infectologistas e virologistas, o

procedimento mais eficaz para o controle de pandemias, especialmente no caso do novo corona vírus

(COVID -19), que tem uma capacidade de disseminação e contágio extremamente elevada. O

isolamento social, adotado pelo mundo inteiro, é uma maneira artificial para conter a curva de

saturamento dos sistemas de saúde e da disseminação do vírus.

        Compreendemos que a suspensão do calendário acadêmico traz implicações para o

desenvolvimento das atividades escolares. Entretanto, o IFG e sua comunidade acadêmica entendem

que é de fundamental importância ofertar formação de qualidade a todos, como compromisso político

e social. E, portanto, sabedores de que nem todos os estudantes dispõem de Internet e recursos

digitais em suas residências, consideramos apropriado não darmos continuidade às aulas por meios

remotos e digitais, tendo em vista que a adoção do ensino a distância exige um trabalho articulado de

fatores e condições técnicas, metodológicas e pedagógicas. É insuficiente e frágil para a formação

integral dos estudantes apenas o envio de textos e listas de exercícios para que sejam realizadas.  A

formação humana integral perpassa pela mediação contínua dos professores.

         O IFG deve garantir que os processos de aprendizagem realizados alcancem, igualitariamente,

a todos os estudantes a fim de efetivar seu compromisso social e político e é nossa obrigação

proteger a comunidade acadêmica e a sociedade nesse momento tão difícil para todos e todas.

        Ressaltamos que a reposição dos calendários acadêmicos será analisada de acordo com a

legislação vigente, para que ao fim dessa pandemia as atividades letivas sejam retomadas de modo a

minimizar prejuízos acadêmicos e a dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem de

nossos estudantes.

        Destacamos a importância de vocês utilizarem este momento com algumas leituras acadêmicas,

filmes e demais atividades, a fim de fomentar estudos que possam aprimorar o aprendizado no

momento do retorno às aulas.

        Segue abaixo algumas sugestões de leituras, filmes e cursos.

Portal de Periódicos da CAPES (Conteúdo Gratuito)
https://www.periodicos.capes.gov.br

Portais de Periódicos Internacionais
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10224-covid-19-editores-internacionais-liberam-

https://www.periodicos.capes.gov.br
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10224-covid-19-editores-internacionais-liberam-acesso-gratuito


acesso-gratuito

Repositório Digital - ReDi IFG
http://repositorio.ifg.edu.br

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
http://bdtd.ibict.br/vufind

Museu do Louvre
https://www.louvre.fr/en

The National Gallery
https://www.nationalgallery.org.uk

Museus Virtuais
https://canaldoensino.com.br/blog/50-museus-virtuais-para-voce-visitar

Portal de Videoaulas da USP
http://eaulas.usp.br/portal/home

Portal Domínio Público - e-books Gratuitos
http://www.dominiopublico.gov.br

TV Brasil - Canal YouTube
https://www.youtube.com/user/tvbrasil

TV Escola
https://tvescola.org.br

Cursos Livres Gratuitos
https://www.udemy.com/courses/search/?kw=cursos%20gratuitos&price=price-

free&q=cursos%20gratuitos&src=sac&sort=most-reviewed

        Reforçamos, ainda, as orientações básicas do Ministério da Saúde para evitar a proliferação do

vírus, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de

preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las. Além do sabão, outro produto indicado para

higienizar as mãos é o álcool em gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados,

cadeiras, maçanetas, etc.

        Destacamos que estamos acompanhando as informações e atualizações sobre a pandemia do

coronavírus, bem como novas orientações dos órgãos ligados ao Ministério da Saúde, Ministério da

Educação e da Reitoria do IFG a fim de orientarmos a comunidade acadêmica de forma adequada e

correta.

        Esperamos retomar nossas atividades em breve e contamos com o apoio e a colaboração de

todos para o enfrentamento dessa situação.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon
Pró-Reitora de Ensino
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