Memo 111/2020 - DIGEP/RT/IFMS
Processo: 23347.004951.2020-94
Campo Grande, 20 de maio de 2020

Ao Gabinete da Reitora,

Assunto: Recomendações após reunião no dia 20/05/2020 - Comissão de Organização de
campanhas de conscientização dos riscos e medidas de prevenção Coronavírus (COVID-19) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

1. Considerando PORTARIA Nº 527 DE 2 DE ABRIL DE 2020 que instituiu a Comissão de Organização
de Campanhas de conscientização dos riscos e medidas de prevenção ao Coronavírus (COVID-19) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul;
2. Considerando a possibilidade da suspensão das atividades letivas e administrativas no âmbito do
IFMS, na Reitoria e em todos os campi, tendo em vista a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março
de 2020, e a Instrução Normativa nº 20, de 13 de março de 2020, que estabelecem orientações
quanto às medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública;
3. Considerando a necessidade de continuidade do isolamento como uma das medidas de prevenção
ao Coronavírus (COVID-19), conforme Lei 13.979/2020, evitando assim possível proliferação viral;
4. Considerando levantamentos apontados na comissão por cada representante dos campi e da
reitoria,
5. Considerando que o Ministério da Saúde informa que o período de incubação do Coronavírus é de
2 a 14 dias;
6. Considerando as recomendações das autoridades em saúde;
7. Considerando as ações dos gestores municipais e gestor estadual;
8. Considerando Memo 92/2020 - DIGEP/RT/IFMS em que esta comissão recomenda a SUSPENSÃO
das atividades letivas e administrativas presenciais no âmbito do IFMS, na Reitoria e em todos os
campi, por mais 30 dias a partir de 02 de maio de 2020, possibilitando que toda comunidade do IFMS
permaneça em isolamento social, primando pela saúde dos servidores e estudantes;
9.

Considerando Decisão RTRIA 126/2020 - RT/IFMS que SUSPENDE as atividades letivas e

administrativas presenciais no âmbito do IFMS, na Reitoria e em todos os campi, por mais 30 dias a
partir de 02 de maio de 2020, possibilitando que toda comunidade do IFMS permaneça em isolamento

