
 

 

Comunicado do Setor Pedagógico sobre a retirada de livros didáticos  

Considerando a retomada do calendário letivo de 2020 com as Atividades Pedagógicas 

Não Presenciais (APNPs) e seguindo as orientações da Comissão local de 

acompanhamento das APNP’s, Documento oficial do Comitê de Crise do IFF, Resolução 

nª 38 de 27 de agosto de 2020 e a Portaria Nº 628 de 02 de outubro de 2020 sobre os 

protocolos gerais de Biossegurança nas unidades do IFFluminense, o Setor Pedagógico 

do IFF campus Bom Jesus do Itabapoana informa aos estudantes que ainda não fizeram 

a retirada de livro didático referente ao ano de 2020 que os mesmos devem entrar em 

contato pelo e-mail: pedagogico.bomjesus@iff.edu.br para agendamento de dia/horário 

para retirada. 

Cabe ressaltar que o aluno ou responsável deverá reagendar a data/horário de retirada 

do material, caso não compareça dentro do intervalo de horário agendado, podendo ser 

avaliado casos excepcionais. 

No momento da retirada do material, os alunos e/ou responsáveis deverão fazer o uso 

obrigatório de máscara e todos os servidores/colaboradores envolvidos na retirada do 

material deverão utilizar máscara durante todo o período da ação, mantendo o 

distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Na Portaria do IFF do campus Bom Jesus será 

disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos e também será realizada a 

aferição de temperatura do aluno e/ou responsável e, caso o aluno e/ou responsável 

esteja em estado febril, deverá ser agendada a retirada do material novamente após 7 

dias. Além disso, não é aconselhável a ida ao campus caso apresente sintoma compatível 

com Covid-19. É importante atender as orientações para prevenção das infecções por 

SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Após a retirada do material o aluno ou responsável deverá assinar um documento de 

controle de entrega do material. Recomendamos que levem sua caneta particular, 

entretanto, caso não seja possível, serão disponibilizados caneta e álcool em gel para 

higienização das mãos e da caneta. 

 

 

Atenciosamente, 

IFF campus Bom Jesus do Itabapoana, RJ 
Setor Pedagógico  
Diretoria de Ensino 


