
VAGAS ABERTAS

O IFRS - campus Vacaria está retomando suas atividades letivas prioritariamente através de aulas remotas,
conforme a Resolução nº 15/2021, a qual aprova a retomada do calendário acadêmico. Conforme o referido

documento, a possibilidade de aulas presenciais precisa ser aprovada pelo Conselho de Campus, ressaltando a
necessidade de que servidores sigam todos os protocolos de segurança em vigor.

Diante disso, caso de algum servidor julgue necessário desenvolver atividade didática (projeto ou aula) de
forma presencial, deverá seguir as seguintes orientações: 

COMITÊ COVIDCOMITÊ COVID
O coordenador queO coordenador que
recebeu a solicitaçãorecebeu a solicitação
encaminhará oencaminhará o
documento ao Comitêdocumento ao Comitê
Local de Prevenção eLocal de Prevenção e
Monitoramento à Covid-Monitoramento à Covid-
19, o qual emitirá parecer19, o qual emitirá parecer
em um prazo de três diasem um prazo de três dias
úteis, encaminhando-oúteis, encaminhando-o
ao ConCamp.ao ConCamp.

As orientações acima devem ser seguidas com atenção. O parecer dependerá de sobretudo do monitoramento
da situação da Covid-19 na região. 

Cordialmente,
Comissão Local de Prevenção, Monitoramento e Controle da Covid-19
Campus Vacaria

FORMULÁRIOFORMULÁRIO
O requisitanteO requisitante
deverá realizardeverá realizar
o download eo download e
preencherpreencher
documentodocumento
disponível no link:disponível no link:
ifrs.edu.br/vacaria/ifrs.edu.br/vacaria/
documentos/documentos/
solicitacao-covidsolicitacao-covid

AULA PRÁTICAAULA PRÁTICA
EEnviar o formulário para onviar o formulário para o

e-mail do colegiado e doe-mail do colegiado e do
coordenador do cursocoordenador do curso

correspondente.correspondente.

PROJETOPROJETO
Enviar o formulário para oEnviar o formulário para o

e-mail de uma dase-mail de uma das
seguintes Coordenações:seguintes Coordenações:

Pesquisa -
pesquisa@vacaria.ifrs.edu.br

Extensão e Indissociáveis -
extensão@vacaria.ifrs.edu.br

Ensino - cage@vacaria.ifrs.edu.br

CONCAMPCONCAMP
O Conselho deO Conselho de
Campus Campus deverá votardeverá votar
a proposta até últimoa proposta até último
dia útil do mêsdia útil do mês
correspondente.correspondente.

Remeter a mensagem até o vigésimoRemeter a mensagem até o vigésimo
(20º) dia do mês anterior ao da data(20º) dia do mês anterior ao da data
da atividade.da atividade.


