Prezados estudantes,

Ver chegando a formatura é uma enorme emoção. Mas não se pode esquecer de
algumas coisas muito importantes:
É preciso devolver o chip de internet caso tenha utilizado.
Não é possível colar grau se tiver pendências no pagamento da GRU referente ao
auxílio-tablet. Nesses casos, enviar e-mail para dae.bomjesus@iff.edu.br.
Se o aluno tiver utilizado a Moradia Estudantil, deve retirar seus pertences do
Alojamento e também devolver as chaves a Coordenação de Alojamento. Depois deste
prazo, os objetos serão destinados para doação.
Também é preciso esvaziar os armários dos corredores e devolver as chaves na
Coordenação de Turno.
Os livros precisam ser devolvidos ao Setor Pedagógico e Biblioteca para obtenção
do nada consta dos setores.
Se tiver uniformes em bom estado de conservação, é possível entregar para doação
na Diretoria de Assistência Estudantil. Os calouros agradecem!
Diante dessas situações, o IFFluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana está
organizando o atendimento a estes serviços. O atendimento, neste momento, será
realizado aos alunos FORMANDOS dos cursos Superiores, Concomitantes e Integrados,
seguindo a organização apresentada abaixo:
Período de atendimento nos Setores
Setor Pedagógico, Biblioteca e Coordenação de turno – 9h às 11:00
Intervalo de almoço: 12h às 13:30
Setor Pedagógico, Biblioteca e Coordenação de Turno – 13:30 às 15:00
TERÇA-FEIRA
(08/03 e 15/03)
QUARTA-FEIRA
(09/03 e 16/03)
QUINTA-FEIRA
(10/03 e 17/03)

Alunos formandos do curso de:
Química; Informática e Meio Ambiente;
Alunos formandos do curso de Agropecuária;
Alunos formandos do curso de:
Alimentos e CTA;

Os alunos que não são formandos (1º e 2 º ano dos cursos integrados ao ensino
médio) serão atendidos no início do ano letivo de 2022.

Lembrando que é importante seguir os protocolos sanitários vigentes. Não
esqueça de trazer sua caneta, manter o isolamento social e utilizar máscara
durante todo o atendimento.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Coordenação de Turno
Coordenação do Registro Acadêmico
Direção de Ensino
Direção da Assistência Estudantil
Direção-geral
Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana

