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COMUNICADO AOS EGRESSOS DO CAMPUS ARAGUATINS DO IFTO

 
 
O Campus Araguatins do IFTO, por meio do diretor-geral Josafá Carvalho
Aguiar, juntamente com a Comissão de Política de Egressos e a Coordenação
de Integração Campus/Comunidade, vem a público comunicar aos Egressos
do campus Araguatins, que neste ano não ocorrerá o Encontro de Egressos
por recomendações das autoridades de saúde, neste cenário de pandemia
provocada pelo novo coronavírus (COVID-19). 
O Encontro de Egressos é um evento tradicional com mais de 26 anos,
sendo referencia para todo o IFTO, e tem como finalidade fortalecer os
vínculos entre o Campus Araguatins e seus ex-alunos, possibilitando o
reencontro entre amigos, colegas, mestres e alunos de todas as gerações
que passaram pela EAFA/IFTO Campus Araguatins, além de mensurar a
empregabilidade dos profissionais formados pela unidade de ensino e
proporcionando a interação e a troca de experiências aos longo dos anos,
tanto em relação à profissão, quanto no contexto das vivências em suas
realidades. 
Lamentamos pela impossibilidade de realização de um momento tão
importante e esperado. Sabemos o quanto esse momento de pandemia tem
mudado a rotina de todos. Momento em que lamentamos também pelo
falecimento e perca recente de egressos do Campus Araguatins, que
partiram mas permanecem na memória e história desta Instituição.
Temos a esperança de que em breve viveremos dias melhores e que nosso
Encontro de Egresso volte a acontecer.

Araguatins, 09 de julho de 2020.
 

 
LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS 

Presidente da Comissão de Política de Egressos
 
 

LUCIANE DA SILVA SANTOS
Coordenadora Campus Comunidade
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JOSAFÁ CARVALHO AGUIAR
Diretor-geral

 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Oliveira
Campos, Presidente, em 09/07/2020, às 18:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciane Silva da Costa,
Coordenadora, em 10/07/2020, às 09:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alderice Mendes de
Anchieta Barboza de Souza, Diretora-Geral Substituta, em
10/07/2020, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1034403 e o código CRC 53B850AD.
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