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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Aos Servidores, Estudantes e Comunidade em geral

Instituto Federal Goiano

Campus Avançado Catalão

Catalão - Goiás

Assunto: Comunicado de Retorno às Atividades

            Prezados,     

       

            O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Avançado Catalão

agradece pelas demonstrações de carinho e solidariedade que tem recebido nos últimos dias em

decorrência do falecimento do servidor Prof. Dr. Marcos Jungmann Bhering. Essas manifestações têm

sido muito importantes para consolar colegas de trabalho, estudantes, amigos e familiares. O referido

fato abalou profundamente a comunidade escolar da instituição diante do trabalho primoroso exercido

pelo Prof. Marcos ao longo de quase cinco anos, durante os quais colaborou ativamente com a

implementação dos Cursos Técnicos em Informática e Mineração integrados ao Ensino Médio, da

Especialização em Ensino de Ciências e Matemática e da Licenciatura em Ciências Naturais. Além da

execução de inúmeros projetos de pesquisa, ensino e extensão, e participação em diferentes comissões

e núcleos. Ocupando funções de gestão como Coordenador do Curso Técnico em Informática e a

Gerência de Ensino. Trabalho pautado em princípios de generosidade, amizade e ética, com a defesa

contundente dos Direitos Humanos e da Educação como ferramenta essencial para a construção de uma

sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Por isso externamos o mais profundo sentimento de

Amor e Gratidão ao nosso querido Prof. Marcos, o Marquinhos!

           Na oportunidade comunicamos o retorno das atividades escolares para o dia 04/11/2019 em

Regime de Acolhimento, conforme as diretrizes abaixo:

As aulas em todas as turmas dos Cursos Técnicos integrados ao Ensino Médio ocorrerão das

7 h às 11 h 30 min, com suspensão de todas as aulas no período vespertino ao longo desta

semana.

Os cursos do período noturno funcionarão nos horários regulares.

Todas as atividades avaliativas (provas, lista de exercícios, trabalhos, apresentação de

seminário, relatórios, entre outras) estão suspensas e serão retomadas após o dia 12 de

novembro com datas e prazos previamente divulgados.

Os dias de aulas suspensos serão devidamente repostos em atendimento a Lei de Diretrizes

e Base da Educação (LDB) para a garantia dos 200 dias letivos.



           Ao longo da semana do dia 04 ao dia 08 de novembro estão programadas as seguintes atividades:

Segunda-feira (04/11) – Acolhimento dos/as Estudantes em suas respectivas turmas pelos

servidores/as da instituição.

Terça-feira (05/11) e Quinta-feira (07/11) – Orientação e Atendimento Psicológico para

Estudantes e Servidores/as a partir das 13 h, com profissionais da saúde mental de

diferentes instituições do município.

Terça-feira (05/11) – Atividades Inter-religiosas em Memória do Prof. Marcos Jungmann

Bhering. Serão realizados dois atos distintos, um às 9 h e outro às 20 h, ambos abertos para

comunidade em geral.

Quarta-feira (06/11) – Roda de Conversa com o tema Saúde Mental e Educação, mediada

por profissional da saúde mental (Psiquiatra/Psicólogo), às 13 h. Atividade exclusiva para

servidores/as da instituição.

Sexta-feira (08/11) – Atividade de Acolhimento para o ENEM, a partir das 8 h. Está

atividade é direcionada  aos/às estudantes inscritos/as no exame, os/as demais estudantes

serão liberados/as.  

 

Agradecemos a colaborações dos envolvidos nas atividades e desde já agradecemos pela

compreensão de todos!

“Não se pode falar de Educação sem Amor”. 

Paulo Freire (Educador, Patrono da Educação Brasileira)

              Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)

Emerson do Nascimento
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