
InFoRmeS
Covid-19

Edição 02 – 24 de abril de 2020

Notícias do IFRS

Pesquisa

   Campus Alvorada mobilizado
    Embora as atividades presenciais no IFRS estejam suspensas desde 
do dia 16 de março de 2020 em virtude da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), muitas ações, reuniões, mobilizações estão acon-
tecendo no Campus Alvorada.
   Uma delas foi a entrega de kits de alimentos (arroz, feijão, frutas, 
verduras, bolachas, pão caseiro e leite) para alguns estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade, que foram identificados com a colabora-
ção da Assistência Estudantil a partir do cadastro no auxílio estudan-
til. O recurso para a compra desses kits é oriundo do orçamento da 
aquisição de merenda escolar, que durante a quarentena não está 
sendo distribuída. 
   Até então, foram entregues 42 cestas em dois momentos distintos. 
De acordo com o diretor-geral do Campus, professor Fábio Marçal, a 
ideia é dar continuidade à ação. Os estudantes que estejam preci-
sando deste tipo de ajuda podem encaminhar um e-mail para 
assistencia.estudantil@alvorada.ifrs.edu.br com nome, curso, endere-
ço (incluindo ponto de referência) e telefone (se tiver). Esse contato 
também pode ser feito por outra pessoa.
                                                                         Além disso, a gestão do Cam- 
                                                                  pus encaminhou um ofício à Pre-  
                                                                  feitura de Alvorada, colocando a 
                                                                 instituição à disposição para um    
                                                                  hospital de campanha ou outras
                                                                  demandas necessárias; está pu-
                                                                  blicando informações referentes 
                                                                  ao Auxílio Emergencial em suas
                                                                  redes sociais (@ifrs.alvorada); 
                                                                  realizou a primeira live de Práti- 
cas de Yoga e pretende ter outras em breve; e foi contemplada com 
recursos para dois projetos de Extensão em edital do IFRS específico 
de combate à Covid-19 (“Colabora: iniciativa de arrecadação e distri-
buição de alimentos para famílias afetadas pela crise do Covid” e “É as 
gurias! Contra fome em tempos de pandemia”), que serão melhor 
abordados nas próximas edições do InFoRmeS – Covid 19. 

Expediente: 
Comitê de Gestão de Crise 
do Campus Alvorada para o
enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19)
Portaria 040/2020

comite.covid19@alvorada.ifrs.edu.br

O Grupo de Trabalho do IFRS que 
está estudando alternativas para 
recuperação das aulas, quando a 
suspensão das atividades presen- 
ciais terminar, elaborou dois  
questionários – um para os estu-
dantes e outro para os servidores 
– a fim de conhecer melhor a rea-
lidade de cada um e analisar, com 
base nos coletados, como o ca-
lendário acadêmico poderá ser 
reestruturado. Os formulários 
foram encaminhados por e-mail e 
podem ser acessados aqui:
Estudantes  - Servidores

A fim de dar continuidade às 
ações que vem realizando para 
auxiliar no combate à pandemia 
da Covid-19, o IFRS tem uma 
conta bancária, em parceria com 
a Fundação Empresa Escola de 
Engenharia da UFRGS (Feeng), 
para doações em dinheiro 
(qualquer valor). Esse recurso 
poderá ser usado, por exemplo, 
para compra de elásticos e linhas 
na produção de máscaras. Os 
dados são: Banco do Brasil, 
Agência 3798-2, Conta Corrente 
301.457-6, CNPJ: 
02.475.386/0001-13. 

Campanha

Uso de Máscaras
Em virtude da disseminação do novo coronavírus e da escassez de másca-
ras no mercado, o Ministério da Saúde orienta que a população possa con-
feccioná-las em casa, especialmente para que as proteções cirúrgicas e 
N95/PFF2 sejam priorizadas aos profissionais de saúde. Além disso, algu-
mas prefeituras estão tornando o uso obrigatório em espaços públicos. Na 
Nota Informativa 03/2020, o Ministério orienta como produzir, quais são os 
materiais mais eficazes, entre outras informações. 

https://ifrs.edu.br/alvorada/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/Portaria-n%C2%BA-040-%E2%80%93-Designar-a-Comiss%C3%A3o-de-Crise-COVID-19.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyTJSFYY2pallyMBjZuCv5vKyQ_9GufY3tIrX6ARL7uNuldA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn3KYk8QCpjlDLU_R5nFp7Ha2t2Z8__oBt8XyUW4dPrjL81A/viewform
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota-Informativa.pdf
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