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Prezados estudantes e responsáveis,

A partir do dia 25 de outubro de 2021 o IFC campus Camboriú inicia o retorno às atividades de

ensino presenciais. Sendo assim, enviamos neste comunicado as orientações.

1) Neste momento vocês irão oficializar a sua opção pelo ensino remoto ou presencial híbrido.

Esta opção é definitiva até o final do ano (salvo mudança na situação vacinal do estudante, que

deverá requerer a alteração para a Coordenação Geral de Ensino Técnico - CGET).

2) A oficialização da opção do estudante se dá pela entrega do termo de responsabilidade

devidamente preenchido e assinado pelo seu responsável legal ou, no caso maior de idade, pelo

próprio estudante.

O termo pode ser obtido aqui:

https://drive.google.com/file/d/1kQpI7M_NSlxniqlB2YGYINnKFNmtS3bl/view?usp=sharing

E pode ser entregue de duas formas:

- para os que retornarão à presencialidade: entregar o termo impresso e assinado, na

semana de retorno;

- para aqueles que permanecerem no remoto: enviar o termo assinado como arquivo

anexado através do https://forms.gle/Luk8PJuF3kejqmd78; ou entregar o termo impresso e

assinado na Coordenação Geral de Ensino Técnico - CGET.

3) Devido à impossibilidade de ativação do refeitório e cantina e também para respeitar os limites

de distanciamento da presencialidade, as turmas deverão vir presencialmente por somente um

período:

- Presencial pela Manhã: AA20, AB20, AC20, AA21, AB21, AC21, AD21, IA19, CA19, THA19 e

THB19;

- Presencial pela Tarde: AA19, AB19, AC19, CA20, CA21, IA20, IA21, THA20, THB20, THA21,

THB21.

4) Conforme a manifestação dos estudantes e baseado no quantitativo de estudantes que

retornarão à presencialidade, temos as seguintes situações:

a) Turmas divididas em Grupo A e Grupo B com revezamento dos alunos na presencialidade,

ou seja, em uma semana o Grupo A está presencial e na outra semana o Grupo B está

presencial;

b) Turmas de Grupo Único com todos os alunos semanalmente.
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As listagem das turmas com as divisões em grupos (A e B ou Único) encontram-se aqui:

https://drive.google.com/file/d/1tptvyIrXV6qGp9IRTcyeiYWyfZ27rqxe/view?usp=sharing

Salienta-se que esta situação de retorno ou não retorno à presencialidade é formalizada pela

entrega do termo de responsabilidade, e, portanto, poderá haver alterações ao longo do

processo (turma semanal passar a quinzenal ou turma quinzenal passar a semanal).

5) Data de início das aulas presenciais:

- Grupo Único:  inicia no dia 25/10/2021;

- Grupo A:  inicia no dia 25/10/2021;

- Grupo B: inicia no dia 03/11/2021.

6) O horário das turmas está disponível aqui: https://ifc-camboriu.edupage.org/timetable/

AVISOS IMPORTANTES:

1) Se estiver com sintomas de doença, fique em casa e comunique a coordenação de curso.

Estudantes com sintomas de qualquer doença não poderão assistir as aulas presenciais e os

responsáveis serão solicitados a virem busca-los. Mantenha seus dados para contato atualizados.

2) Use uma máscara adequada por todo o tempo em que estiver na instituição (LEI FEDERAL Nº

14.019, DE 2 DE JULHO DE 2020).

3) Os estudantes deverão vir alimentados principalmente no período da manhã (é comum alguns

pularem a primeira refeição. Também deverão trazer um lanche e uma garrafa de água para seu

uso individual. Não teremos refeitório, nem cantina ativos este ano.

4) CONTINUE REALIZANDO AS ATIVIDADES REMOTAS. As atividades remotas continuam, o

aprendizado e progressão para o próximo ano dependem da participação ativa em todas as

atividades propostas.

Atenciosamente,

Profª Luciane Grando Dorneles Ungericht

Coordenadora Geral de Ensino Técnico - CGET

Prof. Daniel Shikanai Kerr

Coordenador do Serviço Integrado de Suporte e

Acompanhamento Educacional - SISAE
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