
NOTA À COMUNIDADE ESCOLAR

O IFMT publicou a Resolução 53/2021 no dia 29 de setembro de 2021, que permite

a  antecipação do retorno gradual e seguro das atividades administrativas e acadêmicas de

forma presencial.

O que isto significa?

A partir  de  agora  cada  campus  poderá  definir  como e  quando  retornar  com as

atividades presenciais, de acordo com a Instrução Normativa n. 06/2021 (IFMT).

O retorno é imediato?

Não, apesar de autorizar o retorno a partir de 4 de outubro, isto não significa que

teremos aulas já na próxima semana.

Como será o retorno?

Cada campus deverá observar  critérios  técnicos  e indicadores  para definir  quais

atividades retornam e quando isso será possível. A Instrução Normativa estabelece 4 fases

de retorno,  cada uma exige que alguns critérios sejam observados,  tais  como:  taxa de

vacinação total do município, taxa de contágio de Covid-19, ocupação de UTI e etc.

Quem decide sobre o retorno?

Cada campus organizou uma comissão específica para este fim. Essa comissão é

formada por representantes de servidores, alunos e pais/responsáveis e tem como função

observar  todos  os  indicativos  estabelecidos  pela  Instrução  Normativa  e  garantir  que  o

retorno seja realizado com total segurança

Seremos avisados com antecedência?

Sim, toda e qualquer mudança no formato do retorno gradual será realizada com

alguma  antecedência,  de  forma  que  servidores  e  alunos  possam  se  organizar  para  a

próxima fase. Por hora os estudantes devem focar nas atividades letivas com participação

no formato vigente na modalidade de atividades não presenciais e ensino remoto.

Em que fase estamos agora?

O campus CNP está atualmente na fase 1. Nesta etapa todas as atividades são

realizadas de modo não presencial

Como ficarei sabendo das mudanças?



O  campus  CNP  fará  ampla  divulgação  sobre  o  retorno  gradual  e  seguro  das

atividades presenciais. Todas as informações serão divulgadas no site oficial e nas redes

sociais. A equipe está trabalhando com seriedade e responsabilidade para garantir que tudo

ocorra da melhor forma possível. Em breve, novas informações serão divulgadas.
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