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NOTA INFORMATIVA

ASSUNTO: CERIMÔNIA SIMBÓLICA DE FORMATURA DOS CURSOS
TÉCNICOS INTEGRADOS DO IFES CAMPUS ITAPINA 2020/2

No dia 02/10/2021, às 19h, o Ifes Campus Itapina realizará a Cerimônia Simbólica de Formatura dos Cursos
Técnicos Integrados, referente ao ano/período 2020/2. A Cerimônia será realizada no Ginásio Poliesportivo
"Sebastião Peluzio Campos".

Devido à Pandemia causada pelo novo CoronaVírus, a Covid-19, algumas medidas de proteção e de biossegurança
são necessárias.

(1) A comunidade acadêmica não será convidada a prestigiar o evento e a cerimônia será destinada apenas a
convidados.

(2) Só será permitida a entrada no Ginásio dos estudantes concluintes, de no máximo 03 (três) acompanhantes por
estudante, dos servidores convidados que comporão a mesa de honra, além dos funcionários (devidamente
identificados) das empresas que estarão prestando serviço para o evento e de servidores do Campus Itapina que
estarão a serviço da Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos.

(3) O uso de máscara de proteção facial é obrigatório durante todo o evento, inclusive nos ambientes externos do
ginásio.

(4) Aglomerações na entrada e na saída do Ginásio deverão ser evitadas.

(5) As arquibancadas estarão fora de uso.

O Campus Itapina reforça a informação de que ainda estamos em meio a uma pandemia, ainda que a campanha de
vacinação esteja avançando.
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