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BEM VINDO DE VOLTA!
Foi publicada, no dia 20/09/21, a Resolução nº 29 do Conselho Superior do IFPR
(CONSUP), que autoriza o retorno das atividades acadêmicas e administrativas
de forma presencial no IFPR, a partir de 01 de outubro de 2021.

A volta das atividades dar-se-á de forma gradativa,
seguindo todas as recomendações do Protocolo de
Cuidados para a Prevenção da covid-19 e do Plano de
Contingência - Do remoto ao presencial: Planejamento,
Cuidados e Re(encontros) no IFPR.

cLIQUE NA IMAGEM
PARA ACESSAR O PLANO
Conforme indica a Resolução nº 29, para o retorno gradativo deverão ser
ouvidas as seguintes instâncias:
I - Comissão local de prevenção e controle do contágio por covid-19;
II - Colegiado de Gestão Pedagógica do Campus (CGPC);
III - Colégio Dirigente do Campus (Codic);
IV - Estudantes e responsáveis pelos(as) estudantes menores de idade deverão
ser ouvidos em reunião convocada pela Direção do Campus.
Além disso, o documento Plano de Contingência - Do remoto ao presencial:
Planejamento, Cuidados e Re(encontros) no IFPR organiza o retorno das
atividades em cinco (5) fases, indicando inclusive o período mínimo de
permanência em cada uma delas.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Informamos que o nosso Campus está preparado para iniciar a Fase 2 a partir do dia
04/10/21. Nesta fase ocorrerão as seguintes atividades presenciais:

Fase 2

Período de retomada inicial de atividades administrativas
presenciais e de atividades acadêmicas consideradas
essenciais.

Disponibilidade de acesso ao Campus por estudantes:
Para acesso aos recursos disponíveis no Campus e que se façam necessários,
como laboratórios de Informática para atividades de ensino, pesquisa ou
extensão; realização de atividades pontuais de TCC; estágios obrigatórios;
atendimentos docentes para tirar dúvidas de conteúdos e ainda outros
recursos existentes no Campus.
Estes acessos ocorrerão via agendamento com os setores ou diretamente com
o docente responsável, em especial os laboratórios de informática poderão ser
agendados com a Seção Pedagógica (SEPAE) e os demais laboratórios
diretamente com o docente responsável, sendo respeitado sempre a lotação
máxima prevista ainda nos protocolos de biossegurança.
Os Laboratórios de Informática devem ser reservados com 48 horas de
antecedência.

Como realizar o agendamento do uso de
laboratórios de informática

Para maiores de 18 anos

Acesse o link: https://minhaagendavirtual.com.br/labifpr

Atenção
Selecione a opção laboratório e o
período que utilizará.

Durante a FASE 2 o
horário de atendimento
será das 08:00 às 12:00
13:00 às 17:00

Para menores de 18 anos
Os responsáveis deverão preencher o formulário https://forms.gle/MaHCBzhwV3Rs9CWu6, e
ao enviar o formulário, autorizam o filho menor de 18 anos a frequentar as dependências do
Campus, orientando o estudante sobre os protocolos se segurança em relação ao COVID-19

Após o envio do formulário o responsável deverá seguir os seguintes passos:

Acesse o link: https://minhaagendavirtual.com.br/labifpr

Selecione a opção laboratório e o
período que utilizará.

Responsável por: Maria da Silva
e-mail do responsável
CPF do responsável

Os dados deverão ser do
responsável pelo estudante, e no
campo "Nome completo"
preencher conforme o exemplo

Telefone do responsável
Data de nascimento do Responsável

Atenção
Durante a FASE 2 o
horário de atendimento
será das 08:00 às 12:00
13:00 às 17:00

Durante a
permanência no
IFPR o uso da
máscara é
obrigatório

Atenção!!!
A pandemia não acabou, apesar da melhora nos índices de internamento
hospitalar e diminuição de casos é preciso redobrar os cuidados, inibindo a
circulação do vírus e impedindo novas mutações.
Acesse o protocolo de cuidados para prevenção da COVID19 no IFPR
clicando na imagem abaixo

Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe, e acesse com frequência os canais oficiais
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