
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Porto Alegre 
Gabinete da Direção 

 

COMUNICADO Nº 001/2020 

 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS PORTO ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DE          

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições legais              

que lhe são conferidas pela Portaria n.º 156, de 17 de fevereiro de 2020, em face da                 

excepcionalidade que estamos vivendo, visando à segurança da comunidade do campus, à            

preservação da vida e CONSIDERANDO: 

 

- A suspensão temporária das atividades letivas e administrativas definida pela           

Portaria n.º 281, de 13 de março de 2020, e ampliada pela Portaria n.º 286, de 17 de março                   

de 2020, que suspende atividades letivas, administrativas e eventos no IFRS até o dia 18 de                

abril de 2020, 

 

COMUNICA: 

 

1. As aulas presenciais estão suspensas, em qualquer nível, no período estipulado pela 

Portaria n.º 286, de 17 de março de 2020; 
2. Solenidades de formatura, eventos, processos seletivos e reuniões com aglomeração          

de pessoas agendados estão suspensos e deverão aguardar o retorno das atividades            

para nova agenda; 

3. As atividades presenciais devem ser somente aquelas essenciais e estratégicas          

conforme previsto no art. 4º, inciso III, da Portaria n.º 286, de 17 de março de 2020.                 

Os setores do Campus Porto Alegre estão sendo orientados sobre como proceder no             

revezamento e no plantão; 

4. As atividades presenciais prioritárias para atendimento à comunidade acadêmica são          

aquelas definidas no Art. 4º, inciso VII, da Portaria n.º 286, de 17 de março de 2020;  
5. A orientação para que bolsistas de projetos já selecionados nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão não realizem atividades presenciais; 

6. Bancas examinadoras presenciais estão suspensas, sendo possível a realização de          

bancas remotas; 

7. Está em formação um Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19, a             

ser nomeado por Portaria, para monitoramento e acompanhamento da situação no           

IFRS e no Campus Porto Alegre; 

8. Será agendada uma reunião do Conselho de Campus (CONCAMP) via          

webconferência, para deliberações e informes referentes às atividades suspensas no          

campus; 
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9. Todas as informações serão repassadas pelos canais oficiais do Campus Porto Alegre. 

 

Havendo necessidades específicas, o contato deverá ser feito pelo e-mail          

comite.crise@poa.ifrs.edu.br para solicitar agendamentos. 

 

Porto Alegre, 18 de março de 2020. 

 

 

FABRÍCIO SOBROSA AFFELDT 

Diretor-geral do IFRS - Campus Porto Alegre 

Portaria nº 156/2020 

 
*A via original assinada encontra-se disponível para consulta no Gabinete da Direção.  
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