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COMUNICADO N° 01/2020 – COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

Suspensão da “Corrida e Caminhada da Mulher” 

Campo Novo do Parecis, 18 de março de 2020. 

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em 

11 de março de 2020 e a Instrução Normativa n°. 19, de 12 de março de 2020 expedida pelo 

Ministério da Economia, relacionada as medidas de proteção para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO o Decreto n°. 407, de 16 de março de 2020 do Governo do Estado 

de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Corona vírus (COVID‐19) a serem adotados 

pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Nota n°. 02, de 16 de março de 2020 do Comitê de Medidas 

Preventivas e Orientações sobre COVID‐19 no âmbito do IFMT, na qual foi decidido pela 

suspensão das atividades presenciais e do calendário acadêmico a partir de 17/03/2020 até 

11/04/2020; 

 

A Coordenação de Extensão do IFMT, Campus Campo Novo do Parecis 

INFORMA: 

 

1 - A suspensão por tempo indeterminado da realização do evento beneficente "Corrida 

e Caminhada da Mulher", do Projeto de Extensão "Fugindo do Stress"; 

 

2 - Como o evento trata-se de uma homenagem para todas as mulheres em celebração 

do Dia Internacional da Mulher (08/03), além de ser uma ação solidária em prol da "Associação 

Abrigo Peludos & Cia", também por estarmos com todos os materiais produzidos (medalhas, 

camisetas e troféus) e em respeito a equipe de cronometragem, decidimos não cancelar a 

"Corrida e Caminhada da Mulher"; 

https://www.cnp.ifmt.edu.br/
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3 - Assim que superada a crise da pandemia do novo Corona vírus, uma nova data será 

estabelecida e nos comprometemos em informar todos os inscritos através do e-mail e do 

telefone informado no ato da inscrição, além de ampla divulgação nas redes sociais; 

 

4 - Para os inscritos que desejarem cancelar sua inscrição, será garantido o reembolso 

do valor integral do valor, basta formalizarem o pedido através do e-mail: 

extensao@cnp.ifmt.edu.br, informando os dados pessoais, dados bancários e o comprovante de 

pagamento. 

 

Certo da compreensão de todos, nossos sinceros agradecimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Pedro Gabriel Gomes Borges de Souza 
Coordenador de Extensão 

IFMT – Campo Novo do Parecis 

Contato: 65 99237-8092 

pedro.souza@cnp.ifmt.edu.br 
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