
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

COL - GABINETE DA DIRETORIA GERAL 

ATA DE REUNIÃO Nº 3/2020 - COL-GABDG (11.02.21.01.01) 

 23153.001419/2020-02Nº do Protocolo:
Colatina-ES, 24 de setembro de 2020.

ATA 003/2020 - SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE GESTÃO

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho de Gestão do Campus
Colatina, às nove horas, por webconferência, sob a presidência do Senhor Octavio Cavalari Junior,
Diretor Geral, com a presença dos seguintes membros: Laila Caetano Bonjardim, Chefe de Gabinete da
Diretoria-geral e Secretária do Conselho; Fabricio Moraes Cunha, Coordenador de Comunicação Social e
Eventos; Adriana Ribeiro Menegassi, Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas; Vander Luiz Falqueto,
Coordenador de Tecnologia da Informação; Monica Costa Arrevabeni, Coordenadora Geral de Ensino;
Marcelo Moreira Da Silva, Coordenador Geral de Assistência à Comunidade; Julio Cesar Nardi, Diretor
de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; Dione Sousa Albuquerque De Lima, Representante das
Coordenadorias dos Cursos Técnicos Integrados; Maurício Soares do Vale, Representante das
Coordenadorias dos Cursos Técnicos Concomitantes; Igor Carlos Pulini, Representante das
Coordenadorias dos Cursos Superiores; Alextian Bartholomeu Liberato, Representante das
Coordenadorias dos Cursos de Pós-Graduação; Richards Sartori Corrêa, Representante dos Servidores
Técnico-Administrativos (acessou a reunião às nove horas e trinta e seis minutos); Fabiano Alves Junior,
Representante dos Discentes dos Cursos Técnicos; e Kaio Cezar Araujo Rodrigues, Representante dos
Discentes dos Cursos de Pós-Graduação. Os membros ausentes foram Elizabete Gerlania Caron Sandrini,
Diretora de Ensino; Joel Rogerio, Diretor de Administração e Planejamento; Renata Mattos Simões,
Coordenadora de Pesquisa; Mirella Guedes Lima de Castro, Representante dos Servidores Docentes; e
Karolayne Valverde Andrade, Representante dos Discentes dos Cursos Superiores. Dado início à sessão,
o presidente deu bom dia a todos e apresentou os pontos de pauta a serem discutido, a saber: nomeação
da Biblioteca do campus Colatina como Biblioteca "Professor Zenaldo Rosa da Silva"; retorno das
aulas presenciais, no dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte, do Curso de Pós-graduação Lato

 em Conectividade e Tecnologias da Informação; e retorno das aulas presenciais para a turmaSensu
finalista N05, do curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, a partir do início do
segundo semestre letivo de dois mil e vinte, para realização das atividades práticas das disciplinas
de Serviços de Redes, Infraestrutura de Banco de Dados e Instalação e Manutenção de Sistemas. O
primeiro ponto de pauta abordado foi o retorno das aulas presenciais, no dia vinte e três de outubro de
dois mil e vinte, do Curso de Pós-graduação  em Conectividade e Tecnologias daLato Sensu

. Octavio passou a palavra ao Coordenador do Curso, professor Alextian, para que o mesmoInformação
apresentasse ao Conselho a solicitação em questão (doc. anexo). Alextian explicou a solicitação e
ressaltou certos receios/dúvidas quanto às medidas de segurança que serão adotadas caso a solicitação
seja autorizada. Octavio esclareceu que  referente às medidas de segurança  o Campus possui uma, ,
Comissão específica para tal finalidade (Comissão de planejamento, implantação e acompanhamento do
Protocolo de Retorno às atividades presenciais do Ifes Campus Colatina - Portaria da Direção Geral
número cento e oitenta, de primeiro de julho de dois mil e vinte). Caso a solicitação seja autorizada pelo
Conselho de Gestão  o Coordenador deverá se reunir com tal Comissão para verificar as questões práticas,
(orientações a alunos e professores, divisão de turma, dias e horários das aulas, salas/laboratórios que
serão utilizados etc). Laila questionou se o Campus tem condição de atender todas as solicitações de
retorno das aulas presenciais/práticas para todas as turmas finalistas, caso contrário será necessário criar
algum critério. Octavio respondeu que foi orientado a todos os coordenadores de curso que, caso fosse
necessário solicitar autorização de retorno de aula presencial para alguma turma finalista, enviassem a
esta reunião do Conselho de Gestão, portanto, o Conselho poderia se ater às duas solicitações que
chegaram até o momento. Marcelo lembrou a todos que a cantina permanecerá fechada. Julio levantou a
hipótese de o Coordenador, após conversa com a Comissão de planejamento, implantação e

acompanhamento do Protocolo de Retorno, entender melhor não retornar às atividades presenciais.



acompanhamento do Protocolo de Retorno, entender melhor não retornar às atividades presenciais.
Octavio respondeu que não teria problema. Aberta enquete para votação  houve duas abstenções, dois,
votos pela não autorização de retorno e dez votos pela autorização. Neste contexto, devidamente
autorizada a solicitação pelo Conselho, Octavio solicitou ao Alextian que entrasse em contato com o
Marcelo, presidente da Comissão supracitada, para agendar a reunião e dar prosseguimento a demanda. O
segundo ponto de pauta abordado foi o retorno das aulas presenciais para a turma finalista N05, do
curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, a partir do início do segundo semestre
letivo de dois mil e vinte, para realização das atividades práticas das disciplinas de Serviços de

. Octavio passou aRedes, Infraestrutura de Banco de Dados e Instalação e Manutenção de Sistemas
palavra à Monica  que explicou todos os pontos da solicitação (doc. anexo). Julio questionou se as pessoas,
do grupo de risco, ou que residem com alguém do referido grupo, poderiam ir ao Campus. Monica,
Mauricio, Laila, Vander e Octavio se manifestaram quanto à importância na orientação de que tais
pessoas não devem ir, mas que o Campus não pode impedir (não há legalidade para tal). Aberta enquete
para votação  houve duas abstenções, um voto pela não autorização de retorno e doze votos pela,
autorização. O terceiro e último ponto de pauta abordado foi a nomeação da Biblioteca do Campus

Octavio passou a palavra ao Richards,Colatina como Biblioteca "Professor Zenaldo Rosa da Silva". 
Coordenador da Biblioteca, quem sugeriu tal ponto de pauta. Richards fez uma sinopse sobre o Professor
Zenaldo Rosa da Silva. Monica sugeriu que fossem realizadas votações, tal qual foram feitas para escolha
do nome do Bloco 7, nas próximas reuniões com os técnicos-administrativos e docentes. Todos
concordaram. Marcelo sugeriu que fosse levado em consideração outros nomes. Richards se colocou à
disposição para apresentar outras sugestões nas reuniões das votações. Foram mencionados os nomes dos
servidores falecidos do Campus Colatina: Eduardo Nishio, Ostógenes José Clímaco, Marco Antônio
Medeiros, Claudionor de Souza Lino, Antônio/Lampião e João Batista Mattos. Nada mais havendo a
tratar, Fabrício reforçou a importância de que todos preencham a Autoavaliação Institucional 2020 e que
solicitem o mesmo aos seus subordinados. Por fim, Octavio agradeceu a presença e participação de todos
e eu, Laila Caetano Bonjardim, lavrei a presente ata que segue por mim e por todos os presentes
assinada/ratificada. Colatina, nove horas e cinquenta minutos.

(Assinado digitalmente em 24/09/2020 17:59)
ADRIANA RIBEIRO MENEGASSI

COORDENADOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE
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JULIO CESAR NARDI

DIRETOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COL-DPPGE (11.02.21.01.07)

Matrícula: 1544725
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(Assinado digitalmente em 25/09/2020 07:52)
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BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA
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Re: ATA  Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia
15.09.2020  09h  webconferência
Fabiano Alves [fjunior.fa43@gmail.com]
Enviado:quintafeira, 24 de setembro de 2020 16:17
Para: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina

   
Boa tarde!
Estou ciente e de acordo com o teor da ata em anexo.
 
Em sex, 18 de set de 2020 16:55, Gabinete do Diretor Geral - Campus Colatina
<gabinete.colatina@ifes.edu.br> escreveu: 
Prezados,
Boa tarde!
 
Segue, em anexo,  a ata 003 referente à Sessão Ordinária do Conselho de Gestão, ocorrida em 15.09.2020,
às 09h.
 
Solicito, gen�lmente que todos façam a leitura do documento e que, caso haja necessidade, encaminhem
as considerações que julgarem per�nentes até quarta‐feira, dia 23.09.2020. Após concordância (tácita
ou expressa) de todos, cadastrarei a ata no Sipac para que todos assinem.
 
Desde já agradeço e aguardo retorno!
A�.
Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891

De: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina 
Enviado: segundafeira, 14 de setembro de 2020 12:54 
Para: Octavio Cavalari Júnior; Laila Caetano Bonjardim; Fabricio Moraes Cunha; Adriana Ribeiro Menegassi; Rodrigo
Lorencini; Vander Luiz Falqueto; Elizabete Gerlânia Caron Sandrini; Marcelo Moreira da Silva; Monica Costa Arrevabeni;
Joel Rogerio; Julio Nardi; Renata Mattos Simões; Dione Sousa Albuquerque de Lima; Igor Carlos Pulini; Mauricio Soares
do Vale; Alextian Bartholomeu; Raiani Laureth Girondoli; Richards Sartori Corrêa; Mirella Guedes Lima de Castro;
fjunior.fa43@gmail.com; karolvalverdea@gmail.com; kaiocarodrigues@gmail.com 
Assunto: PAUTA  Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia 15.09.2020  09h 
webconferência 
 
Prezados,
Boa tarde!
 
Segue pauta da reunião do Conselho de Gestão de amanhã, dia 15.09.2020:
 
. nomeação da Biblioteca do campus Cola�na como Biblioteca"Professor Zenaldo Rosa da Silva";
 
. retorno das aulas presenciais no dia 23.10.2020 (sexta‐feira) do Curso de Pós‐graduação Lato Sensu em
Conec�vidade e Tecnologias da Informação; e
 
. retorno das aulas presenciais para a turma finalista N05, do curso Técnico em Manutenção e Suporte em
Informá�ca, a par�r do início do semestre le�vo 2020/2, às terças, quartas e quintas‐feiras das 18h50 às
22h, para realização das a�vidades prá�cas das disciplinas de Serviços de Redes, Infraestrutura de Banco
de Dados e Instalação e Manutenção de Sistemas. 
 
Sem mais.
A�.
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Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891

De: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina 
Enviado: sextafeira, 4 de setembro de 2020 15:32 
Para: Octavio Cavalari Júnior; Laila Caetano Bonjardim; Fabricio Moraes Cunha; Adriana Ribeiro Menegassi; Rodrigo
Lorencini; Vander Luiz Falqueto; Elizabete Gerlânia Caron Sandrini; Marcelo Moreira da Silva; Monica Costa Arrevabeni;
Joel Rogerio; Julio Nardi; Renata Mattos Simões; Dione Sousa Albuquerque de Lima; Igor Carlos Pulini; Mauricio Soares
do Vale; Alextian Bartholomeu; Raiani Laureth Girondoli; Richards Sartori Corrêa; Mirella Guedes Lima de Castro;
fjunior.fa43@gmail.com; karolvalverdea@gmail.com; kaiocarodrigues@gmail.com 
Assunto: Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia 15.09.2020  09h  webconferência 
 
Prezados,
Boa tarde! 
 
O Diretor‐Geral, Sr. Octavio Cavalari Junior, convoca todos os membros �tulares (ou suplentes destes) do
Conselho de Gestão deste Campus para reunião que acontecerá dia 15.09.2020, terça‐feira, as 09  horas,
por webconferência.
 
Para àqueles que pretendem sugerir pontos de pauta, favor encaminhar as sugestões até
dia 11.09.2020, sexta‐feira, ao e‐mail do Gabinete.
 
Caso algum membro não possa comparecer, favor encaminhar jus�fica�va, e repassar a demanda ao
respec�vo suplente.
 
Link de acesso: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/julio‐nardi.
 
Sem mais.
Atenciosamente,
Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891
 

 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por

lei. Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem. 

 

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. 

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal. 

https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=OOEewHChFZ6PJOq4QFs9rCBny9057EkC8mnSIDYa7sKNDbZKw2DYCA..&URL=mailto%3afjunior.fa43%40gmail.com
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=zDPUW4m5FHpm9Vfbcgt7kSGbiRc5dNcbJ30_vOHPQTWeNLZKw2DYCA..&URL=mailto%3akarolvalverdea%40gmail.com
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=2CSOBJgGkCpUSYon34tA9W2Sb951yrd0l2X0srlF8BKeNLZKw2DYCA..&URL=mailto%3akaiocarodrigues%40gmail.com
https://webmail.ifes.edu.br/owa/redir.aspx?C=H7uQZvYEDDgXr8xlXDpt07YaqRYj2MW1hcuAtfyfKoHAgrZKw2DYCA..&URL=https%3a%2f%2fconferenciaweb.rnp.br%2fwebconf%2fjulio-nardi


9/24/2020 Re: ATA - Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020 - dia 15.09.2020 - 09h - webconferência
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Re: ATA  Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia
15.09.2020  09h  webconferência
Kaio Cezar Araujo Rodrigues [kaiocarodrigues@gmail.com]
Enviado:quintafeira, 24 de setembro de 2020 16:15
Para: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina

   
Boa tarde,
 
Estou ciente e de acordo com o teor da ata em anexo.  
 
Att, 
 
Em sex., 18 de set. de 2020 às 16:55, Gabinete do Diretor Geral - Campus Colatina
<gabinete.colatina@ifes.edu.br> escreveu: 
Prezados,
Boa tarde!
 
Segue, em anexo,  a ata 003 referente à Sessão Ordinária do Conselho de Gestão, ocorrida em 15.09.2020,
às 09h.
 
Solicito, gen�lmente que todos façam a leitura do documento e que, caso haja necessidade, encaminhem
as considerações que julgarem per�nentes até quarta‐feira, dia 23.09.2020. Após concordância (tácita
ou expressa) de todos, cadastrarei a ata no Sipac para que todos assinem.
 
Desde já agradeço e aguardo retorno!
A�.
Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891

De: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina 
Enviado: segundafeira, 14 de setembro de 2020 12:54 
Para: Octavio Cavalari Júnior; Laila Caetano Bonjardim; Fabricio Moraes Cunha; Adriana Ribeiro Menegassi; Rodrigo
Lorencini; Vander Luiz Falqueto; Elizabete Gerlânia Caron Sandrini; Marcelo Moreira da Silva; Monica Costa Arrevabeni;
Joel Rogerio; Julio Nardi; Renata Mattos Simões; Dione Sousa Albuquerque de Lima; Igor Carlos Pulini; Mauricio Soares
do Vale; Alextian Bartholomeu; Raiani Laureth Girondoli; Richards Sartori Corrêa; Mirella Guedes Lima de Castro;
fjunior.fa43@gmail.com; karolvalverdea@gmail.com; kaiocarodrigues@gmail.com 
Assunto: PAUTA  Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia 15.09.2020  09h 
webconferência 
 
Prezados,
Boa tarde!
 
Segue pauta da reunião do Conselho de Gestão de amanhã, dia 15.09.2020:
 
. nomeação da Biblioteca do campus Cola�na como Biblioteca"Professor Zenaldo Rosa da Silva";
 
. retorno das aulas presenciais no dia 23.10.2020 (sexta‐feira) do Curso de Pós‐graduação Lato Sensu em
Conec�vidade e Tecnologias da Informação; e
 
. retorno das aulas presenciais para a turma finalista N05, do curso Técnico em Manutenção e Suporte em
Informá�ca, a par�r do início do semestre le�vo 2020/2, às terças, quartas e quintas‐feiras das 18h50 às
22h, para realização das a�vidades prá�cas das disciplinas de Serviços de Redes, Infraestrutura de Banco
de Dados e Instalação e Manutenção de Sistemas. 
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Sem mais.
A�.
Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891

De: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina 
Enviado: sextafeira, 4 de setembro de 2020 15:32 
Para: Octavio Cavalari Júnior; Laila Caetano Bonjardim; Fabricio Moraes Cunha; Adriana Ribeiro Menegassi; Rodrigo
Lorencini; Vander Luiz Falqueto; Elizabete Gerlânia Caron Sandrini; Marcelo Moreira da Silva; Monica Costa Arrevabeni;
Joel Rogerio; Julio Nardi; Renata Mattos Simões; Dione Sousa Albuquerque de Lima; Igor Carlos Pulini; Mauricio Soares
do Vale; Alextian Bartholomeu; Raiani Laureth Girondoli; Richards Sartori Corrêa; Mirella Guedes Lima de Castro;
fjunior.fa43@gmail.com; karolvalverdea@gmail.com; kaiocarodrigues@gmail.com 
Assunto: Convocação para 3ª reunião do Conselho de Gestão de 2020  dia 15.09.2020  09h  webconferência 
 
Prezados,
Boa tarde! 
 
O Diretor‐Geral, Sr. Octavio Cavalari Junior, convoca todos os membros �tulares (ou suplentes destes) do
Conselho de Gestão deste Campus para reunião que acontecerá dia 15.09.2020, terça‐feira, as 09  horas,
por webconferência.
 
Para àqueles que pretendem sugerir pontos de pauta, favor encaminhar as sugestões até
dia 11.09.2020, sexta‐feira, ao e‐mail do Gabinete.
 
Caso algum membro não possa comparecer, favor encaminhar jus�fica�va, e repassar a demanda ao
respec�vo suplente.
 
Link de acesso: h�ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/julio‐nardi.
 
Sem mais.
Atenciosamente,
Laila Caetano Bonjardim
Chefe de Gabinete da Direção Geral
Portaria nº 978/2018 D.O.U de 10/05/2018
Ifes  Campus Colatina
(27) 999279891
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--  
Kaio Cezar A. Rodrigues
Desenvolvedor Web Junior 
Contato: (27) 99952-3363 
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À Diretoria de Ensino do Ifes Campus Colatina.

Assunto: solicitação de autorização para retorno presencial de turma finalista cujo o componente 
curricular exige práticas em laboratório.

Eu,  Alextian  Batholomeu Liberato,  SIAPE:  2630839,  coordenador  da  Segunda Oferta  do
Curso  de  Pós-Graduação  lato  sensu em  Conectividade  e  Tecnologias  da  Informação,  em
conformidade com o artigo 16 da portaria n° 1631, venho por meio desde, solicitar autorização
para início  das  atividades práticas  em laboratório com os  alunos  da  turma supracitada,  como
segue:

• Retorno das atividades presenciais em laboratório no dia vinte e três de outubro de dois
mil  e  vinte,  com  continuidade  dos  encontros  presenciais  nos  dias  vinte  e  quatro  de
outubro; seis, sete, vinte, e vinte e um de novembro; e quatro e cinco de dezembro.

• Os  encontros  presenciais  ocorrerão  quinzenalmente  nas  sextas-feiras  e  sábados,  os
horários serão definidos em futura reunião com os alunos da turma, que devem optar
entre: 18h30min às 22h ou 19h às 22h30min nas sextas-feiras. Nos sábados os encontros
presenciais ocorrerão entre 8h30min às 12h.

• Os componentes curriculares que serão trabalhados nos laboratórios serão: Tecnologias de
Comunicação (TC) com o docente Allan Francisco Forzza Amaral e Tecnologias Embarcadas
(TE) com o docente Alextian Bartholomeu Liberato.

• A  turma  possui  trinta  e  dois  estudantes  matriculados,  contudo,  seguindo  a  sugestão
deliberada pelo colegiado em reunião extraordinária,  realizada em oito de setembro de
dois mil e vinte, a turma deverá ser dividida em dois grupos.

• Os docentes vão lecionar o mesmo conteúdo programático nas sextas-feiras para um grupo
e aos sábados para o outro grupo.

• Em futura reunião com os alunos da turma,  será comunicado aos discentes que fazem
parte do grupo de risco e/ou habitam com algum membro familiar que pertença ao grupo
de risco, que os mesmos não devem retornar às aulas presenciais, sendo disponibilizado
aos interessados o empréstimo, sujeito à disponibilidade, dos equipamentos necessários
para  a  realização  das  atividades  práticas.  As  aulas  presenciais  serão  transmitidas  e
disponibilizadas de maneira online que será definida a posteriori.

• Considerando as orientações contidas no documento intitulado “protocolo de retorno às
atividades presenciais”,  publicado em vinte  e  quatro  de  julho de  dois  mil  e  vinte,  que
fornece  as  diretivas  gerais  sobre  higienização  e  dimensionamento  da  distribuição  de
equipamentos de álcool em gel e distribuição populacional, se faz necessário o uso de um
espaço mínimo de 36 m² para alocação dos discentes de cada grupo, sendo recomendado
por este solicitante o uso dos laboratórios de informática número sete ou oito e a sala
2108.

• Considerando a permanência dos discentes na instituição, durante o horário dos encontros,
informo a necessidade de uso dos banheiros masculinos e femininos, além da demarcação
das áreas de uso comum conforme Anexo B e dimensionamento dos equipamentos de
álcool em gel  orientados no Anexo C do protocolo de retorno às atividades presenciais
supracitado.  Ademais,  solicito  para  uso  nos  laboratórios  os  seguintes  materiais:  papel
toalha, luvas em látex e álcool isopropílico para desinfecção dos componentes eletrônicos.



Ademais, outros requisitos recomendados para o retorno de aulas/atividades presenciais
constam  nos  documentos:  i)  Proposta  de  Trabalho  para  Bibliotecas  do  Ifes  Durante  a
Pandemia do Coronavírus (covid-19), por Ocasião de Determinação de Encerramento do
Período  de  Isolamento  Social;  ii)  Protocolo  de  Retorno  às  Atividades  Presenciais:
recomendações de saúde; e iii) Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais: Ambientes
de Alimentação Coletiva, cantinas, copas e restaurantes.

• Os encontros que serão realizados nos dias vinte e três, e vinte e quatro de outubro de dois
mil e vinte serão facultativos aos discentes e a critério do colegiado poderá ser realizado
por meio de APNPs,  pois  não requerem o uso dos equipamentos no laboratório.  Esses
encontram tem o objetivo de reambientação dos alunos do curso.

• Por fim, considerando o retorno gradual das atividades presenciais dos alunos finalistas,
solicito que a equipe responsável pelo planejamento, implementação e acompanhamento
do  protocolo  de  retorno  às  atividades  presenciais,  oriente  os  docentes  e  discentes  a
respeito da prevenção e controle do COVID-19.

Finalmente,  aguardo  um  retorno  sobre  as  ponderações  aqui  mencionadas  e  me  coloco  à
disposição eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alextian Bartholomeu Liberato
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Fwd: Solicitação de aulas presenciais para a turma finalista do curso TMSI
Octavio Cavalari Júnior
Enviado:sextafeira, 18 de setembro de 2020 17:07
Para: Gabinete do Diretor Geral  Campus Colatina

   
Segue  
 
Octavio Cavalari Júnior
 
Início da mensagem encaminhada: 
 

De: Julio Cesar Goldner Vendramini <julio.vendramini@ifes.edu.br> 
Data: 18 de setembro de 2020 16:59:04 BRT 
Para: Octavio Cavalari Júnior <cavalarioc@ifes.edu.br> 
Assunto: Solicitação de aulas presenciais para a turma finalista do curso TMSI 
 

Olá Octávio, como solicitado, segue abaixo o texto com a jus�fica�va da solicitação enviada para
a diretora de ensino por Whatsapp no dia 11/09/2020.
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Venho por meio desde documento solicitar a permissão para a turma finalista N05, do curso
Técnico em Manutenção e Suporte em Informá�ca, frequentar presencialmente o Campus a
par�r do início do período 2020/2, no turno noturno nas terças, quartas e quintas‐feiras das
18h50 às 22h para realização das a�vidades prá�cas das disciplinas de Serviços de Redes,
Infraestrutura de Banco de Dados e Instalação e Manutenção de Sistemas. 
Atualmente a turma está com 14 alunos, então não creio ser necessário ter divisão de turma.
Possivelmente alguns alunos não par�ciparão das aulas por serem de risco, fiz uma reunião com
eles dia 10/09 as 19h via web conferência e alguns relataram que possivelmente não irão por
serem considerados população de risco. Mas não deram total certeza ainda.
Serão necessários uso de um laboratório de informá�ca(recomendo o 7 ou o 8, pelo tamanho),
e o uso do laboratório de montagem de computadores e redes. 
Pelo tempo que ficarão na ins�tuição, informo a necessidade de uso de banheiro. E também os
materiais necessários para higienização como: álcool em gel, máscara, papel toalha, luvas,
álcool isopropílico para desinfecção dos computadores.
É importante também uma reunião com os alunos para orientar sobre os cuidados necessários.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
Atenciosamente, 
 
Julio Cesar Goldner Vendramini
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Coordenadoria de Informática
Coordenador do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina
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