
DECISÃO N° 1/2022/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMSDECISÃO N° 1/2022/CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS

Campo Grande, 12 de janeiro de 2022

  

Processo nº 23347.000221.2022-86

Referência:  Suspende as atividades presenciais administrativas  no âmbito do Suspende as atividades presenciais administrativas  no âmbito do CampusCampus Campo Grande. Campo Grande.

  

Vistos,

1.   A Diretora-geral em exercício do Campus Campo Grande do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso do Sul - IFMS, no uso de suas atribuições legais e;

a) considerando o que estabelece o item 2.7.1 do Plano de Con ngência do Campus Campo Grande para a

situação de Pandemia, atualizado em novembro de 2021:

Mediante ocorrência simultânea de 3 (três) ou mais casos confirmados de COVID- 19, no qual os
envolvidos são de turmas/setores diferentes, é necessário suspender as aulas/a vidades presenciais do
campus por 10 dias, de acordo com os dias da semana em que estão envolvidas as turmas/servidores. 

b) considerando que a Gestão de Pessoas do Campus - COGEP, fez o registro na planilha de controle de casos

setorial, de 4 casos de servidores de diferentes setores,  infectados com vírus do COVID-19, entre os dias 11 e

12 de janeiro; 

c) considerando o item 4 da Decisão RTRIA 298/2021 - RT/IFMS, que permite  as a vidades não presenciais

quando justificadas ou quando o cenário não permitir a atividade presencial; 

RESOLVE:RESOLVE:

2 DETERMINARDETERMINAR a suspensão das a vidades presenciais administra vas no âmbito do Campus Campo Grande,

de 13 a 22 de janeiro de 202213 a 22 de janeiro de 2022 .

3. DETERMINARDETERMINAR que os servidores executem suas atividades administrativas remotamente neste período.

4.   MANTERMANTER  atividades essenciais como segurança, obras e serviços de manutenção.

5. INFORMARINFORMAR que, enquanto as a vidades presenciais es verem suspensas, o atendimento ao público ocorrerá

pelos e-mails setoriais, disponíveis no site ins tucional, e para os assuntos rela vos às matrículas ou

rematrículas, as dúvidas poderão ser dirimidas também pelo telefone do Coordenador de Gestão Acadêmica

(Cogea), Dilson   (67) 99248-0546.

Aline  Maruse Monteiro Mariano Zotelli,

Diretora-geral em exercício do IFMS Campus Campo Grande
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