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   O IFRS lançou nesta semana o III 
Desafio Criativo, que será total-
mente virtual e com o propósito 
de encontrar soluções para o en-
frentamento da Covid-19. Até o 
dia 8/5, estudantes de cursos téc-
nicos, graduação e pós-graduação 
podem se inscrever. São 35 vagas.
   O Desafio será realizado de 13 a 
27/5. Nesse período, os partici-
pantes serão divididos em equi-
pes e acessarão as plataformas 
digitais sugeridas e cada um 
definirá um desafio dentro das 
áreas temáticas indicadas, rela-
cionadas a soluções para a emer-
gência em saúde com o novo 
coronavírus. 
   As equipes contarão com orien-
tações de servidores do IFRS e de 
profissionais ligados às temáticas 
do evento. Por fim, os participan-
tes deverão apresentar as solu-
ções propostas. Todos receberão 
certificado de participação de 60h 
pelas atividades desenvolvidas.
   Para se inscrever é necessário 
ler o Edital 29/2020. Depois, é 
preciso gravar um vídeo ou um 
áudio de até um minuto ou ainda 
escrever um texto de até uma 
página respondendo à pergunta: 
“Por que eu quero participar do 
Desafio Criativo do IFRS: COVID-
19?”. Após, é só se inscrever no 
formulário eletrônico indicado no 
edital até 8/5/20. A lista de 
selecionados será divulgada no 
dia 10/5 no site do IFRS.

     Nesta edição, o Comitê de Crise para Acompanhamento e Pre-
venção do novo coronavírus (Covid-19) do Campus Alvorada traz 
orientações sobre o uso de máscaras, visto que é uma forma de pro-
teção fundamental neste momento, aliado ao distanciamento social e à 
higienização.

- O uso da máscara é individual. De forma alguma deve ser compartilhada. 

- A máscara deve estar limpa antes do uso. 

- Deve cobrir todo o tempo o nariz e a boca. 

- As mãos devem ser lavadas bem com água e sabão antes e depois de
manusear a máscara.

- Evite tocar a máscara durante o uso. Se tocar, higienize as mãos. 

- Para colocá-la, tirá-la ou mesmo ajustá-la ao rosto, utilize sempre os
elásticos ou amarração.

- Utilizá-la sempre em espaços públicos e em casa quando estiver com
 sintomas de gripe ou resfriado.

- É necessário trocá-la a cada duas horas ou  se estiver úmida, sendo 
assim, leve consigo dois  recipientes: um com uma máscara para troca 
e outro para colocar a  máscara suja até lavá-la ou descartá-la. 

- Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão antes de retirar 
a máscara. 

- Quando de tecido, a máscara pode ser higienizada. Neste caso, é
 necessário  colocá-la numa bacia com meio litro de água e duas colheres 
de água sanitária.  Depois de meia hora, enxaguá-la com água e sabão. 
Após estar seca, passar um ferro quente e guardá-la em recipiente limpo.

- Quanto ao descarte, é importante que seja colocada num recipiente  
 específico (sacola ou saco plástico) para depois ser inserido no lixo, pois 
assim o risco de uma possível contaminação diminui.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na quinta-
feira (30/4) que as aulas da rede pública (escolas estaduais e municipais) 
seguem suspensas até junho. Ao longo do próximo mês, serão estabeleci-
dos protocolos para que a comunidade escolar retorne às aulas com segu-
rança. Para a rede privada as recomendações ainda não foram anunciadas.

Aulas na rede pública estadual e municipal

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
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