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Notícias do IFRS
Atividades
Em reunião extraordinária realizada na sexta-feira (22/05), os
integrantes do Conselho Superior
do IFRS decidiram prorrogar a
suspensão das atividades presenciais da instituição até o dia
03/07. A medida tem o propósito
de preservar a vida da comunidade acadêmica e contribuir para
evitar a disseminação do novo
coronavírus.
Durante este período, os servidores continuam trabalhando de
forma remota e segue a decisão
por não realizar atividades de
educação a distância (Ead) em
substituição às aulas presenciais.
Além disso, o IFRS tem constituído equipes de trabalho para
analisar cenários e ações visando que, quando possível, o funcionamento presencial seja
retomado com segurança.
Uma nova reunião está agendada para o dia 23/06 a fim de
avaliar o cenário da pandemia e
a possibilidade de retorno.
Confira alguns contatos do
Campus Alvorada:
* ensino@alvorada.ifrs.edu.br
* estagios@alvorada.ifrs.edu.br e
extensao@alvorada.ifrs.edu.br
* dap@alvorada.ifrs.edu.br
* gabinete@alvorada.ifrs.edu.br

Projeto Colabora Alvorada:
doar pode fazer a diferença
Dando sequência à divulgação
das ações desenvolvidas pelo Campus Alvorada durante a pandemia
da Covid-19, nesta edição vamos
abordar o projeto de extensão “Colabora Alvorada”, uma das propostas contempladas com recursos no
Edital 23/2020 do IFRS (voltado ao
Enfrentamento do Coronavírus –
Covid 19). De acordo com a coordenadora do projeto na unidade, Ademilde Irene Petzold Prado, o objetivo é arrecadar e distribuir alimentos, produtos de limpeza e higiene,
além de informações e orientações
sobre a Covid-19 a aproximadamente 150 famílias residentes nos
bairros próximos ao Campus: Campos Verdes, Maria Regina, Salomé e
Umbu.
A primeira entrega aconteceu
no dia 16/05 para 51 famílias do
bairro Umbu, que receberam kits
de alimentos - verduras, mandiocas
e frutas do Assentamento Filhos de
Sepé (município de Viamão), pães
caseiros e máscaras de tecidos doados por integrantes do Coletivo ColaBora - comprados com a verba
destinada à execução da ação. Integram o grupo estudantes do IFRS e
trabalhadores e trabalhadoras dos
setores público e privado.
Segundo Ademilde, as relações
das famílias são oriundas dos Cras
Umbu e Cedro e de cadastros feitos
pelos voluntários durante as entre-

gas, incluindo pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade e/
ou risco social e com dificuldade
de adquirir alimentos.
O Colabora Alvorada está
atuando no município desde abril
e, por meio de doações, já atendeu mais de 270 famílias com
alimentação e máscaras de tecido
confeccionadas por costureiras
voluntárias.
Interessados em colaborar,
podem contatar pelo número (51)
98235-5902.
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