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As consequências trazidas pelo coronavírus tem

exigido um trabalho intenso das instituições públicas.

No IFRS - campus Vacaria formou-se, desde março,

comitê com objetivo de formular e implantar ações de

combate à Covid-19, o qual foi oficializado pela

portaria nº 52/2020.

 

A partir da mobilização feita no Comitê de

Acompanhamento e Prevenção a Covid-19 foi

elaborado o projeto FabLab, o qual visa à compra de

equipamentos para fabricação e doação de EPI’s à

comunidade. Vale lembrar que o planejamento é uma

etapa necessária para informar à sociedade a

necessidade de investimento (não só neste, mas em

outros casos) e como os gastos ocorrerão. A proposta

foi elaborada em conjunto entre a Direção Geral,

Direção de Ensino, Coordenação de Pesquisa e

Coordenações de Cursos.

 

Para concretizar a ação é necessário o envolvimento

de várias instituições. O Ministério Público de

Vacaria, por exemplo, está colaborando com o IFRS

na viabilização da compra de uma cortadora a laser.

Após adquirir o equipamento, a próxima etapa é a

cedência do mesmo ao instituto, que por sua vez

disponibilizará os produtos fabricados gratuitamente.

 

IFRS - campus Vacaria 
mobiliza-se para contribuir 
com a comunidade regional
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No dia 23/04, representantes do Comitê estiveram

reunidos com o administrador do Hospital Nossa

Senhora de Oliveira, o secretário municipal de saúde

de saúde e representantes da Câmara Legislativa da

cidade para esclarecimentos e encaminhamentos do

FabLab. Durante a reunião, os presentes mostraram-se

receptivos à ideia, sobretudo pela continuidade do

projeto, tanto em termos de ensino e pesquisa, para o

próprio campus, quanto de extensão (como são

chamadas as ações que tem por foco principal a

comunidade externa). 

 

Além da compra da cortadora a laser, o projeto

pretende produzir materiais a partir das impressoras

3D e a da máquina de costura.

 

A pandemia tem consequências para o trabalho de

todos os servidores e o calendário dos discentes, com

diferentes graus de impacto, por isso colaborações e

sugestões são bem-vindas. A comunidade (estudantes,

servidores, familiares, instituições diversas) podem

entrar em contato com o comitê através do e-mail:

comitecovid@vacaria.ifrs.edu.br.

 

*As imagens da notícia são meramente ilustrativas


