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Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio (3º ano)

Prezados Estudantes e responsáveis legais,

Saudamos a todos e todas, parabenizando novamente os alunos pela conclusão do Curso Técnico em
Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio e desejando muito cuidado, saúde e precaução nesse
momento de pandemia. Orientamos a permanecerem cumprindo as medidas preventivas contra a
Covid-19, como o uso de máscaras, a higienização das mãos com sabão ou álcool, o
isolamento/distanciamento social, dentre outros, para que juntos possamos superar este difícil
momento.

Considerando a conclusão do semestre letivo do 3º ano, em 31 de março, apresentamos informações
relativas à devolução de materiais institucionais que ainda possam estar de posse dos estudantes. Os
materiais aos quais nos referimos são:

1. Livros didáticos

2. Livros literários

4. Tablets institucionais (incluindo capa de proteção e carregador)

3. Chaves de armário

5. Jalecos emprestados pela CAE

Ressaltamos que os jalecos doados via Assistência Estudantil não precisam ser devolvidos.
Entretanto, incentivamos os estudantes a doarem seus jalecos, caso percebam que ele está em bom
estado de conservação e sintam-se motivados a repassá-lo a outro aluno assistido.

Todos os materiais deverão ser entregues na portaria do Ifes - Vila Velha até o dia 14 de maio, das 9h
às 15h. Não é necessário realizar agendamento prévio. Ao realizar a devolução, orientamos que seja
mantido o distanciamento social e que os itens sejam acondicionados em sacolas plásticas
transparentes para facilitar higienização e identificação do conteúdo. Em caso de devolução de
materiais de diferentes tipos (como livros didáticos e livros literários ou livros didáticos e tablet),
deve-se organizar os itens em diferentes sacolas para viabilizar a redistribuição interna do Ifes.

Se o estudante precisar retirar itens pessoais do armário, ele deverá enviar e-mail à CAE
(cae.vv@ifes.edu.br) e, nesse caso, fazer a devolução a partir de um agendamento, para que
possamos assegurar o distanciamento social no interior do campus.

Em caso de dúvidas, entre em contato com os respectivos setores:



Livros didáticos, chaves de armário e jalecos - tratar com a Coordenadoria de Apoio ao Ensino

cae.vv@ifes.edu.br

Livros literários e tablets institucionais - tratar com a coordenadoria de Biblioteca

biblioteca.vv@ifes.edu.br

Para dúvidas adicionais - Coordenadoria do Curso Técnico Biotecnologia
tecbiotecnologia.vv@ifes.edu.br
(27) 99298-0309

“O distanciamento hoje garante nosso reencontro amanhã.”
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