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PORTARIA Nº 02 de 16 de março de 2020 

 

A Diretora Geral do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy – Centro 
de Formação de Profissionais de Educação (IFESP), no uso de suas atribuições 
legais,  
 

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia decorrente da contaminação com 
o novo coronavírus (COVID – 19), da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/20, de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 29.512, de 13 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus 
(COVID 19) no âmbito do poder executivo estadual; 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 1º do Decreto nº 29.512, de 13 de 
março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da prestação dos serviços 
públicos no IFESP. 

 

RESOLVE 

 

Estabelecer, no âmbito do IFESP, orientações acadêmicas e administrativas 
quanto às medidas de prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente 
do coronavírus: 
 

1. Suspende por 30 dias o atendimento presencial do público interno e 
externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico; 

2. Suspende as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos 
coletivos realizados pelo IFESP que impliquem a aglomeração de 100 ou 
mais pessoas, especialmente, Assembleia Acadêmica de Colação de 
grau; 



3. Suspende a participação, a serviço, de servidores em eventos ou em 
viagens internacionais, interestaduais e intermunicipais; 

4. Suspende as atividades de ensino, pesquisa e extensão na modalidade 
presencial, substituindo-as por atividades com uso de tecnologias e/ou 
tecnologias a distância disponíveis no âmbito do IFESP, em ambientes 
virtuais de aprendizagem ou outras de fácil acesso ao público; 

5. Autoriza os coordenadores de Núcleos, Grupos e Cursos a permitirem aos 
servidores a execução das suas atividades na modalidade de 
teletrabalho; 

6. Adota as medidas cabíveis aos servidores do IFESP que tenham 
regressado nos últimos 14 dias, contados da publicação do decreto 
29.512, de localidades em que há transmissão comunitária do novo 
coronavírus; 

7. Notifica as empresas prestadoras de serviços no sentido de adotarem os 
meios necessário para o cumprimento das determinações constantes nos 
artigos 3º, 4º e 5º do decreto 29.512; 

8. Define condições especiais de trabalho para servidores do IFESP, 
conforme o que determina o artigo 7º do decreto 29.512.  
 
 

 

Publique-se e Cumpra-se 

 

 

Natal, 16 de março de 2020 

 

 

 
 

 

Márcia Maria Alves de Assis 
Diretora Geral 

 

 

 

 

 


