
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS SENADOR CANEDO

COMUNICADO

A Gerência de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Goiás - campus Senador Canedo vem, por meio do presente comunicado, informar as datas e horários de entrega

de alimentos do PNAE, conforme cronograma abaixo.

Dia Horário Curso

22/12/2020, terça-feira 13h - 15:30h Automação Industrial

22/12/2020, terça-feira 15:30h - 18h Mecânica

22/12/2020, terça-feira 18h - 20:30h Climatização e Refrigeração

23/12/2020, quarta-feira 13h - 15:30h Mecânica

23/12/2020, quarta-feira 15:30h - 18h Automação Industrial 

23/12/2020, quarta-feira 18h - 20:30h Climatização e Refrigeração

Cada aluno fará jus a 60 (sessenta) unidades de pacotes de iogurte e 01 (um) saco de laranjas de 5kg. Informamos

ainda que, na mesma oportunidade, serão entregues à comunidade acadêmica kits contendo 1 pacote de máscara

e 01 frasco de álcool 70%.

Para a retirada dos alimentos e do kit, é necessário observar as seguintes orientações:

1) Os itens poderão ser retirados diretamente pelos estudantes ou por meio de um representante.

2) A Comissão local do PNAE recomenda que somente 01 (um) estudante ou representante compareça para

retirada dos itens, de modo a evitar a formação de aglomeração de pessoas no local.

3) Recomenda-se que os estudantes levem bolsas, sacolas ou mochilas para transporte dos alimentos e do kit. 

4) Estudantes e representantes deverão comparecer ao local utilizando equipamentos de proteção individual

(obrigatoriamente máscaras de proteção) e canetas próprias para assinar a lista de frequência. Não serão

fornecidas máscaras e canetas antes da entrada no campus, e não será permitida a entrada de pessoas

que não estejam devidamente protegidas.

5) Não será permitida a permanência de pessoas na área do campus após a retirada de alimentos. Sabemos que a

comunidade acadêmica está ansiosa pelo retorno às atividades presenciais, porém precisamos priorizar os

protocolos sanitários neste momento.

Contamos com a colaboração e comparecimento de nossa comunidade acadêmica para este momento tão

esperado.

Maria Eugenia Sebba Ferreira de Andrade (1804922)

SEN-GER. DE PESQ. DE POS-GRAD. EXTENSAO

em 21 de dezembro de 2020
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