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NOTA OFICIAL AOS ESTUDANTES DO CAMPUS ROLANTE 

 

Olá prezados/as estudantes do Campus Rolante. 
 
Esperamos que todos estejam bem, seguindo as orientações das autoridades sanitárias e se 

precavendo contra o novo Coronavírus. 
 
Como devem ter ficado sabendo, foi publicada nova portaria pela Reitoria do nosso Instituto, 

prorrogando o período de suspensão de atividades presenciais do IFRS até 03 de junho. Mais 
informações aqui: https://ifrs.edu.br/rolante/atividades-letivas-do-ifrs-estao-suspensas-ate-3-de-
junho/.  

 
Essa medida foi tomada, pois conforme as previsões do Ministério da Saúde, atingiremos o 

pico de propagação do vírus nos próximos meses. Se as aulas voltassem antes disso, seria, no 
mínimo, uma irresponsabilidade do IFRS expor seus estudantes e, consequentemente, suas famílias, 
a esta ameaça que já está atingindo um grande número de pessoas. 

 
Vocês também devem estar sabendo que, apesar da quarentena, os servidores do nosso 

campus continuam trabalhando e se engajando nas mais diversas ações para minimizar o impacto 
desse período para a comunidade. Os nossos técnicos administrativos estão trabalhando de forma 
online, de suas casas, garantindo assim a integridade física deles e de suas famílias. Os professores, 
na medida do possível, estão disponibilizando materiais de apoio e atividades complementares, para 
que vocês não fiquem ociosos durante este período, tampouco se distanciem do dia-a-dia da nossa 
escola. Também estará se iniciando, na próxima semana, a nossa GinCasa, como forma de unir e 
integrar as turmas que, neste momento, estão fisicamente separadas. 

 
Além disso, ações sociais também estão sendo desenvolvidas. Dentro da disponibilidade 

orçamentária, os auxílios continuarão sendo pagos, o que é de grande ajuda em momento de 
dificuldade financeira generalizada. Também estão sendo confeccionadas máscaras para distribuição 
aos que precisam. E é importante mencionar a ação de distribuição de cestas básicas, a partir de 
doações em dinheiro, contemplando prioritariamente os mais vulneráveis. 

 
Desde o início, a posição oficial do IFRS é a de não usarmos a EaD como alternativa para a 

reposição de aulas, pelas razões que são apresentadas neste documento: https://ifrs.edu.br/wp-
content/uploads/2020/04/NotaProen-2.pdf. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho que está 
pensando em formas de recuperação do período em que estamos sem aulas, visando sempre manter 
a qualidade do ensino que é marca de nosso Instituto. 

 
Certamente nós e vocês gostaríamos de estar de volta às atividades no próximo dia 22/04, 

quando o período da suspensão anterior estaria encerrado. Imaginamos que muitos já estão bastante 
entediados com esse isolamento e sonhando com o dia em que tudo voltará ao normal. Mas é 
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completamente compreensível a atitude dos dirigentes do nosso Instituto, que pode não ser nada 
agradável, mas estão decidindo com responsabilidade. 

 
Por isso pedimos a vocês serenidade, atenção e consciência neste momento, pois esperamos 

ver todos de volta quando isso passar. Não se esqueçam de adotar todas as medidas de prevenção à 
COVID-19, mantendo, sempre que possível, o isolamento social, uso de máscaras quando for 
necessário, lavar as mãos abundantemente e, se for o caso, usar o álcool em gel. Quanto mais essas 
ações forem observadas, mais rapidamente sairemos desta crise e retornaremos as atividades 
regulares. 

 
Um grande abraço e cuidem-se! 
 
Profa. Cláudia Dias Zettermann (Diretora-geral) 
Prof. Fábio Zschornack (Diretor de Ensino) 
Prof. Carlos Alberto Steinmetz (Coordenador de Ensino) 
Coordenadores de Curso e docentes do Campus Rolante 
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