
MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO

SECRETARIA	DE	EDUCAÇÃO	PROFISSIONAL	E	TECNOLÓGICA

INSTITUTO	FEDERAL	FLUMINENSE

REITORIA

RUA	CORONEL	WALTER	KRAMER,	N.º	357,	PARQUE	SANTO	ANTÔNIO,	CAMPOS	DOS	GOYTACAZES	/	RJ,	CEP	28080-565

Fone:	(22)	2737-5600,	(22)	2737-5624,	(22)	2737-5625

Portaria	N.º	164,	de	13	de	março	de	2020

O	 REITOR	 DO	 INSTITUTO	 FEDERAL	 DE	 EDUCAÇÃO,	 CIÊNCIA	 E	 TECNOLOGIA	 FLUMINENSE	 -

IFFLUMINENSE,	no	uso	das	atribuições	legais	que	lhe	confere	a	Lei	11.892	de	29/12/2008,	publicada	no	D.O.U.	de

30/12/2008;	a	Portaria	MEC	N.º	378,	de	09/05/2016,	publicada	no	D.O.U.	de	10/05/2016,	seção	1,	páginas	19	a	27	e	o

Decreto	Presidencial	de	05	de	abril	de	2016,	publicado	no	D.O.U.	de	06	de	abril	de	2016.

CONSIDERANDO:

-		O	disposto	no	OFÍCIO-CIRCULAR	Nº	23/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC,	de	10	de	março	de	2020;

-	 A	 prescrição	 contida	 na	 Lei	 nº	 13979/2020,	 de	 aplicação	 pela	 Secretaria	 de	 Vigilância	 em	Saúde	 do	Ministério	 da

Saúde;

-	O	disposto	na	Portaria	nº	356	do	Ministério	da	Saúde,	de	11	de	março	de	2020;

-	As	orientações	na	forma	de	Informe	da	Sociedade	Brasileira	de	Infectologia	sobre	a	COVID	19

-	O	conjunto	de	Diretrizes	elaboradas	pela	UFRJ	para	seus	servidores;

	-	As	orientação	da	unidade	SIASS	IFFluminense	e

-	Os	termos	da	Instrução	normativa	nº	19,	SGDP/ME,	de	12	de	março	de	2020.

	RESOLVE:	

Enquanto	perdurar	o	estado	de	emergência	de	saúde	pública	de	importância	internacional,	decorrente	do	coronavírus

(COVID-19):

Art.1°	 Suspender	 as	 atividades	 discentes	 que	 envolvam	 grandes	 aglomerações	 em	 ambientes	 fechados	 (encontros

acadêmicos,	torneios	esportivos,	apresentações	teatrais,	festas,	etc.)	;

Art.2°	 Suspender	 todas	 as	 atividades	 extracurriculares	 como	 aulas	 inaugurais,	 cerimônias	 de	 entrega	 de	 títulos

honoríficos,	formaturas,	posses	e	eventos	comemorativos,	científicos,	artísticos	e	culturais;

Art.3°	 Orientar	 aos	 discentes	 que	 apresentarem	 febre	 e/ou	 sintomas	 respiratórios	 (tosse,	 coriza,	 etc.),	 	 que

permaneçam	em	casa	até	o	fim	dos	sintomas,	e	até	que	seja	autorizado	o	seu	retorno;

Art.4°	Orientar	aos	docentes,	técnico-administrativos	em	educação	e	prestadores	de	serviço	que	apresentarem	febre

e	sintomas	respiratórios	(tosse,	coriza,	etc.),	que	se	afastem	de	suas	atividades	no	instituto,	até	que	seja	autorizado	o

seu	retorno,	apresentando	a	recomendação	médica	correspondente;

Art.5°	 Suspender	 atividades	 não	 essenciais	 que	 obriguem	 os	 servidores	 do	 IFFluminense	 se	 deslocarem	 entre	 os

campi	do	instituto,	para	reuniões,	encontros,	etc..	Incentivando	o	uso	de	tecnologias	como	a	videoconferência;

Art.6°	 Suspender	 as	 viagens	 não	 essenciais	 (dentro	 do	 país	 e	 para	 o	 exterior)	 de	 docentes,	 discentes	 e	 técnico-

administrativos	em	educação;

Art.7°	Orientar	os	membros	da	comunidade	acadêmica	 (discente,	docente,	 técnico	administrativo	e	prestadores	de

serviços)	do	IFFluminense	que	tenham	retornado	de	viagens	internacionais,	mesmo	que	assintomáticos,	que	passem	a

executar	suas	atividades	remotamente	até	o	14°	dia,	contado	da	data	de	seu	retorno	ao	país.	Nesta	hipótese,	os	casos

deverão	ser	monitorados	clinicamente	e,	sempre	que	possível,	os	mesmos	deverão	permanecer	afastados	do	contato

com	pessoas	vulneráveis	a	formas	mais	graves	de	COVID-19;
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Parágrafo	único.	Nesta	hipótese,	deverá	ser	registrado	no	sistema	eletrônico	de	frequência	do	servidor	a	justificativa

“serviço	externo”.

Art.8°	Orientar	os	membros	da	comunidade	acadêmica	 (discente,	docente,	 técnico	administrativo	e	prestadores	de

serviços)	do	IFFluminense	que	tenham	entrado	em	contato	próximo	com	casos	confirmados,	prováveis	ou	suspeitos,

mesmo	 que	 assintomáticos,	 que	 sejam	 submetidos	 ao	 isolamento	 produtivo	 (14	 dias).	 Também	 nesta	 hipótese,	 os

casos	deverão	 ser	monitorados	 clinicamente	 e,	 sempre	que	possível,	 os	mesmos	deverão	permanecer	 afastados	do

contato	com	pessoas	vulneráveis	a	formas	mais	graves	de	COVID-19;

Art.9°	Determinar	que	os	membros	da	comunidade	acadêmica	do	IFF,	mesmo	que	assintomáticos	e	em	isolamento,

retornados	de	viagens	e	contactantes	próximos	de	casos	confirmados,	prováveis	ou	suspeitos	que	 tenham	recebido

	orientações	preliminares	para	permanência	no	domicílio,	utilizem	o	telefone	136	e	o	aplicativo	Coronavírus	–

SUS,	do	Ministério	da	Saúde,	em	caso	de	dúvidas	e	aparecimento	de	sintomas;

Art.10°	Orientar	para	o	caso	de	retornados	de	viagens,	para	que	apresentem	evidências	documentais	(ou	cópias)	que

comprovem	 a	 viagem.	 No	 caso	 de	 contactantes,	 que	 apresentem	 evidências	 documentais	 (ou	 cópias)	 ou

autodeclaração	 circunstanciada	 e	 assinada.	 Os	 documentos	 deverão	 ser	 encaminhados	 via	 Sistema	 Unificado	 de

Administração	Pública	(SUAP)	em	até	5	dias	contados	da	data	de	início	do	afastamento,	à	Gestão	de	Pessoas	da	sua

unidade	de	lotação;

Art.11°	 Orientar	 aos	 docentes	 e	 técnico-administrativos	 em	 educação	 que	 pertençam	 aos	 grupos	 vulneráveis	 às

formas	mais	graves	 (idosos,	 cardiopatas,	 pneumopatas,	 nefropatas,	 diabéticos,	 oncológicos	 e	 imunossuprimidos	em

geral),	 mesmo	 quando	 não	 retornados	 de	 viagens,	 sobre	 a	 possibilidade	 de	 requerer	 alteração	 no	 seu	 regime	 de

trabalho	 e	 a	 distribuição	 de	 atividades	 acadêmicas,	 mediante	 entendimento	 com	 a	 chefia	 imediata,	 que	 uma	 vez

acatado,	será	justificado	no	registro	no	sistema	eletrônico	de	frequência,	visando	minimizar	sua	exposição	ao	vírus;

Art.12°	Solicitar	que	os	servidores	do	IFFluminense,	com	sintomas	ou	diagnosticados	com	o	vírus,	informe	ao	SIASS

IFFluminense	pelo	e-mail	siassiff@iff.edu.br,	e	envie	pelo	SUAP	os	documentos	que	comprovem	a	situação;

Art.13°	 Solicitar	 que	 os	 estudantes	 do	 IFFluminense,	 com	 sintomas	 ou	 diagnosticados	 com	 o	 vírus	 informe	 ou

encaminhem	os	documentos	que	comprovem	a	situação	à	Coordenação	de	seu	curso;

Art.14°	Esta	Portaria	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Jefferson	Manhães	de	Azevedo
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