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IFRS
Plano de Contingência
O IFRS lançou, no dia 29/7, o Plano de Contingência para Prevenção,
Monitoramento e Controle da Covid19. O documento, elaborado por
membros da Comissão Retorno Seguro, apresenta diretrizes a serem
seguidas pelas unidades da instituição durante o período da pandemia e
os protocolos de segurança para o
momento da volta da comunidade
acadêmica às atividades presenciais
(ainda sem previsão).
Entre os tópicos abordados estão:
composição e atribuições das comissões locais, de cada campi, para prevenção, monitoramento e controle da
Covid-19; o embasamento das ações
de prevenção, com observação dos
órgãos nacionais e internacionais, a
importância da comunicação com a
comunidade e os preparativos para
um retorno de atividades presenciais;
os protocolos de prevenção obrigatórios e complementares, contemplando os equipamentos de proteção
pessoal ideais, as orientações de
distanciamento e ocupação de espaços, a higienização e os cuidados
com grupos de risco e com o atendimento ao público; os procedimentos
em casos suspeitos, confirmados e
seus contatantes na comunidade
interna do IFRS.
O Plano poderá ser atualizado
conforme a necessidade de mudanças no contexto da pandemia. A situação é monitorada constantemente
pelos Comitê de Crise para Acompanhamento e Prevenção à Covid-19,
constituídos na Reitoria e nos campi.

Encontros de vínculos e
partilhas com os estudantes
A fim de manter o vínculo e proporcionar um espaço de escuta, o Campus Alvorada está realizando encontros virtuais com os estudantes. Dessa vez, estão acontecendo por turma – uma solicitação dos próprios alunos - e são conduzidos pelos coordenadores dos cursos.
Nos bate-papos com os discentes do Técnico em Meio Ambiente, a docente Janaína De Nardin (coordenadora do curso) observou que muitos
manifestaram interesse e cuidado pelos colegas que não puderam estar.
Também houve relatos de que alguns outros, por acreditarem que as reuniões não trariam novidades, optaram por não participar.
De acordo com retornos que Janaína obteve de estudantes, o encontro
por turma os deixou mais à vontade para falar e compartilhar opiniões e
sentimentos e foi uma possibilidade de perceber que muitos têm as mesmas angústias, ansiedades, medos. Uma ideia que surgiu foi que, nos
próximos momentos, cada um diga o que está fazendo em termos de artes, o que está assistindo, lendo, criando, etc, e que os professores contem o que estão fazendo na quarentena.
Para o aluno Alan Toretti (2º ano do Técnico em Meio Ambiente), esses
encontros são muito importantes e o bom seria se acontecessem semanal ou quinzenalmente, pois contribuiriam para amenizar a angústia e a
saudade do IF. Ele sugeriu que, para não sobrecarregar os professores,
as reuniões poderiam ter apenas um e que esse contasse sua trajetória.
Um dos objetivos dessa proposta é uma compreensão e uma aproximação maior com o docente.
Segundo Janaína, os sentimentos entre os estudantes são diversos. Alguns comentaram que, no início da pandemia, tinham uma grande angústia por estarem sem aulas, mas que isso foi amenizado após conversas
com familiares e entenderem que a vida é o mais importante. Outros disseram que entendem que o ensino remoto não atinge a todos, porém gostariam de ter atividades e acabam se sentindo culpados por isso.
De modo geral, os alunos do Técnico em Meio Ambiente estão fazendo
cursos do Moodle – IFRS; desenhando; lendo; tentando estudar, embora
não consigam muito em virtude da preocupação com a saúde de familiares, que são de grupos de riscos ou profissionais da área da saúde, pela
falta de um professor para explicar, e/ou um ambiente adequado, entre
outras razões; participando de projetos do Campus (como o Sarau do Sol
e da Lua), de mobilizações sociais (como os coletivos Colabora e É as
guria) e de outras ações que ocorrem on-line; etc.
Novos encontros foram marcados para os próximos dias e algumas turmas se comprometeram em contatar os colegas que não conseguiram
participar.
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