Portaria do(a) Reitor(a) N° 2237, de 3 de julho de 2020
O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:
1. A declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, definindo que
o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional.
2. O Decreto Estadual n. 630, de 1o de junho de 2020, que altera o Decreto n. 562, de 2020, o qual
declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE n.
1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais para fins de enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras
providências.
3. O Comunicado 01/2020 do Ministério da Economia que trata da Organização do Trabalho seguro
em tempos de COVID-19.
4. A Instrução Normativa n.º 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas
de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).
5. O Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de abril de 2020, homologado pelo Ministro da Educação em 29 de
maio de 2020, que estabelece orientações para a reorganização dos calendários escolares e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.
6. A portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus
- Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de
2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.
7. A Portaria nº 1.178, de 16 de março de 2020, e a Portaria nº 1.211, de 18 de março de 2020, do
Comitê Permanente de Gestão de Crise do IFSC, que definem encaminhamentos gerais para
enfrentamento da pandemia Covid-19.
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8. A Resolução nº Consup 09, de 06 de abril de 2020, que publica e dá conhecimento à comunidade
das decisões do Conselho Superior do IFSC acerca das atividades administrativas e acadêmicas no
contexto da pandemia Covid-19, atualizada pela Resolução Consup nº 10, de 27 de abril de 2020.
9. A Resolução Consup nº 13, de 10 de junho de 2020, que prorroga a suspensão das atividades
acadêmicas e administrativas presenciais no IFSC até o dia 31 de julho de 2020, em função da
Pandemia da COVID-19.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer medidas e orientações gerais com vistas a resguardar a saúde coletiva de
estudantes, servidores e demais integrantes da comunidade do IFSC no contexto da Pandemia Covi19:
I MEDIDAS GERAIS ADOTADAS DE 16/03/2020 A 31/07/2020
1) Aulas e atividades acadêmicas presenciais estão SUSPENSAS.
2) Atendimento presencial ao público está SUSPENSO.
3) Atividades administrativas presenciais estão SUSPENSAS.
4) Os servidores pertencentes ao grupo de risco devem permanecer afastados da realização de
atividades presenciais. São compreendidos como grupo de risco aqueles listados no art. 4º-B da
Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, disponível no link,
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
No caso de atividades essenciais, também devem ser preservados de sua realização presencial, além
dos servidores de grupo de risco, aqueles que:
a) apresentem sintomas ou coabitem com pessoas sintomáticas;
b) possuam filhos em idade escolar, ou inferior, e que necessitem da assistência de um adulto, de
acordo com as determinações de fechamento das escolas/creches pelas autoridades locais
competentes, e que não tenha nenhum outro adulto na residência;
Os processos de trabalho devem também ser organizados de forma a possibilitar que estes servidores
realizem suas atividades remotamente. Essas informações serão obtidas a partir da realização de censo
institucional.
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II MEDIDAS ESPECÍFICAS ASSOCIADAS ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
1) Câmpus, CERFEAD e Reitoria: permanecem com atividades presenciais suspensas. As
excepcionalidades no que se refere ao acesso e atividades essenciais serão analisadas pelas direçõesgerais e pró-reitorias.
2) DGP e CGP: manterão os processos de gestão de pessoas de forma não presencial.
3) Patrimônio e Almoxarifado: o recebimento de materiais e organização de seu cronograma de
entrega ficará a critério dos câmpus, sendo obrigatório, para tanto, seguir as medidas sanitárias
necessárias.
4) Protocolos: devem ser realizados preferencialmente pelo SIG. O serviço de malotes está ativo,
conforme estabelecido em Plano de Ação da Coordenação de Protocolo, anexo a esta Portaria.
5) Token e outras certificações: servidores que dependam de software específicos para suas
atividades, que utilizam notebooks institucionais, deverão procurar a CTIC ou DTIC para as devidas
configurações.
6) SIASS: perícias estão suspensas e os atestados de médicos assistentes devem ser enviados
exclusivamente pelo e-mail <saude@ifsc.edu.br>, à exceção do câmpus Florianópolis em que os
atestados devem ser enviados para o e-mail saudeocupacional.fln@ifsc.edu.br. As perícias não
realizadas neste momento, serão efetuadas quando do retorno às atividades presenciais. Não é
necessária comprovação da condição de grupo de risco.
7) Compras, Contratos e Finanças: todos os processos que envolvem os referidos setores devem
ser realizados prioritariamente de forma remota e, nos casos em que houver necessidade, os servidores
devem comparecer à instituição visando à manutenção dos processos. Os pregões eletrônicos serão
agendados e os servidores envolvidos deverão comparecer à Reitoria ou ao câmpus nas datas e
horários necessários.
8) Registro de frequência: durante a suspensão das atividades presenciais,
a) os servidores técnicos administrativos em atividades remotas estão dispensados do registro de
ponto eletrônico, obedecendo às orientações da DGP. Nas ocasiões em que realizem jornada
presencial é necessário o registro de ponto, evitando-se o uso de ponto biométrico.
b) os servidores docentes devem indicar na agenda “Atividades remotas” ou "Atividades nãopresenciais". Ao realizarem atividades presenciais, essas também devem ser sinalizadas na agenda.
O registro visa a resguardar o servidor em caso de acidente de trabalho e garantir o pagamento de
adicionais e auxílios cabíveis.
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9) Servidores em cargos de direção: permanecerão disponíveis em regime de sobreaviso conforme
necessidade institucional.
10) Serviços de TI: sistemas e serviços serão mantidos remotamente. O suporte e manutenção do
parque de máquinas e instalações de rede será mantido em regime de revezamento presencial. Será
também mantido o serviço de configuração de notebooks e computadores para acesso a
funcionalidades via token e outros softwares específicos.
11) Casos de Covid-19: em caso de confirmação de casos de Covid-19, estudantes, servidores e
funcionários terceirizados devem informar ao IFSC pelo e-mail <saude@ifsc.edu.br>.
12) Formaturas e eventos: seguem suspensas todas as solenidades de formatura e eventos
presenciais voltados aos públicos interno e externo até orientação em contrário. A colação de grau,
diplomação e certificação serão realizadas de forma remota conforme normativa específica.
13) Reuniões de trabalho: devem ser realizadas, prioritariamente, por meios virtuais.
14) Viagens institucionais: seguem suspensas as viagens institucionais de servidores e alunos
enquanto perdurar a deliberação do CONSUP de suspensão das atividades presenciais. Viagens
nacionais serão autorizadas somente em caráter excepcional, para garantir a realização das atividades
essenciais como a realização de obras, e serão autorizadas pelo diretor ou pró-reitor responsável pelo
servidor.
III MEDIDAS PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS ESSENCIAIS
1) Na realização de quaisquer atividades presenciais de caráter essencial nos câmpus, CERFEAD ou
reitoria, devem-se observar as orientações definidas pelo SIASS (Anexo 2), as seguintes medidas,
sem prejuízo de outras que sejam necessárias:
I - adoção de ventilação natural nos ambientes de trabalho, evitando o uso de ar-condicionado;
II - higienização regular e constante de mesas, computadores, telefones, objetos de trabalho e de uso
pessoal habitual;
III - descarte adequado de materiais e objetos de proteção individual, preferencialmente separados
em sacos, prevenindo o contágio;
IV - definição de rotina para higienização, em intervalos regulares, das áreas de uso comum, tais
como: elevadores, corrimões, maçanetas, bebedouros, pias, lavabos, etc.;
V - facilitação do acesso aos materiais necessários para higienização, a exemplo de água, sabão e
álcool em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA;
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VI - estímulo à realização de limpeza da estação de trabalho e demais objetos de uso pessoal pelo
próprio servidor;
VII - redução da capacidade de uso dos elevadores, restringindo o seu uso a pessoas com dificuldade
de deslocamento.
2) Cabe aos agentes públicos a adoção das seguintes práticas de forma rotineira:
I - lavar frequentemente as mãos com água e sabão, ou alternativamente, higienizá-las com
álcool em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela ANVISA;
II - cobrir com lenço de papel o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;
III - evitar tocar o rosto com as mãos;
IV – priorizar reuniões e eventos virtuais;
V - utilizar máscaras de proteção facial;
VI – abolir o compartilhamento de objetos pessoais;
VII – manter distanciamento social mínimo de 1,5 metro;
VIII - evitar situações de aglomeração.
III ORIENTAÇÕES VOLTADAS AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
1) Contratos de serviços terceirizados serão retomados, cabendo à gestão de cada campus, Cerfead e
Reitoria definir o retorno total da força de trabalho ou o retorno com redução de quantitativo,
conforme as suas necessidades, priorizando o quantitativo mínimo necessário.
2) Os serviços de vigilância patrimonial devem ser mantidos de forma integral. A fiscalização deve
organizar e acompanhar os serviços retomados.
3) As empresas terceirizadas devem se responsabilizar por capacitar seus funcionários para a
realização de atividades durante o período da pandemia, no que diz respeito aos protocolos de
segurança, higiene e saúde, assim como providenciar equipamentos de proteção individual adequados.
4) O IFSC deve solicitar às empresas contratadas, que estas procedam à realização de campanhas
internas de conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), observadas as
informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
5) O IFSC também deve orientar as empresas contratadas a realizarem o levantamento de quais são
os prestadores de serviços que se encontram no grupo risco, para que sejam afastados de suas
atividades ou, em casos excepcionalíssimos, que se realize a substituição temporária na prestação dos
serviços desses terceirizados.
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6) Caso algum funcionário terceirizado apresente quadro de saúde condizente com COVID-19, o
fiscal de contrato deve ser avisado imediatamente para que se proceda ao acompanhamento do caso
e encaminhamento de medidas cabíveis junto à vigilância sanitária.
IV ORIENTAÇÕES ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
1) O Calendário Acadêmico está MANTIDO.
2) Os estudantes devem permanecer em casa, em isolamento social, e serão atendidos por meio de
atividades pedagógica não presenciais (ANP), planejadas, registradas e mediadas nos ambientes
virtuais de aprendizagem e outras ferramentas tecnológicas, preferencialmente institucionais,
conforme regulamentado na Resolução CEPE nº 37, de 26 de junho de 2020, que estabelece
orientações para a realização de ANP e atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFSC,
devido à pandemia Covid-19 (Anexo 3).
3) As atividades de extensão devem seguir o que está disposto na Nota Técnica 01/2020
PROEX/DIREX - Diretrizes para as atividades de extensão no IFSC durante o estado de pandemia
causado pela COVID-19, disponível no link,
https://intranet.ifsc.edu.br/images/file/Nota%20tecnica%20PROEX%20DIREX_01_2020.pdf
4) Os cronogramas dos projetos de Pesquisa estão suspensos, no mesmo período da suspensão das
aulas. Casos em que há prejuízos irreversíveis aos experimentos ou atividades programadas, deverão
ser avaliadas com a direção-geral do câmpus pelo coordenador do projeto. O pagamento das bolsas e
auxílios estão mantidos.
5) O cronograma de repasses da assistência estudantil está mantido com a publicação das chamadas
do Edital 02/2020/DAE-PROEN (PAEVS) e auxílio moradia. Foram tomadas medidas de caráter
excepcional:
a) prorrogação dos IVS vencidos desde fevereiro até julho.
b) pagamento de “auxílio a internet” para estudantes em vulnerabilidade poderem participar das ANP,
conforme IN 05/2020, disponível no link
https://intranet.ifsc.edu.br/images/file/IN%2005%2020_Concessao%20de%20Auxilio%20Emergen
cial%20de%20Acesso%20a%20Internet(2).pdf
c) fornecimento de gêneros alimentícios (cestas básicas) para estudantes com recursos do PNAE, a
partir de orientações definidas pela DAE/PROEN e PROAD, por meio de memorando disponível no
link,
https://sig.ifsc.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemora
ndoEletronico=456461&sr=true
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6) Novas análises de documentos de Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), que dependem da
entrega presencial de documentos, estão suspensas.
7) Estudantes que cursam dupla-titulação internacional podem definir por sua permanência fora do
país, em diálogo com familiares ou responsáveis - ouvida sempre a instituição estrangeira.
8) Estágios e monitorias: No caso de estágios e monitorias internos, estes só poderão ser realizados
se for possível seu desenvolvimento de forma não presencial. Quanto aos estágios externos, é
possível a manutenção dos estágios obrigatórios e não obrigatórios durante a suspensão das
atividades presenciais, podendo a realização das atividades se dar de forma remota ou presencial,
desde que sejam respeitadas as condições sanitárias e urbanas, além de ficar condicionada às
orientações expedidas pela DAE/PROEN (Anexo 4).
9) Frente à suspensão de todas as aulas presenciais, no caso dos cursos de Formação Inicial e
Continuada (FIC), cada Câmpus avaliará quais migrarão para atividades não-presenciais e quais serão
reprogramados. Ofertas de FIC na modalidade EaD no âmbito do Programa Novos Caminhos foram
pactuados por meio de chamada SETEC.
10) Diplomas e certificados terão registro e expedição de forma digital, enquanto permanecerem
vigentes as medidas de isolamento social, conforme dispõe a Instrução normativa n. 10, de 10 de
junho de 2020, disponível no link,
https://intranet.ifsc.edu.br/images/file/IN%2010_2020_Diploma%20digital.pdf
11) O calendário de ingresso para cursos presenciais, as matrículas presenciais e atendimento nos
telecentros estão suspensos. As matrículas serão on-line nos cursos EaD e para os cursos de graduação
com ingresso em 2020.2 via SISU as matrículas on-line estão regulamentadas em normativa
específica.
V QUESTÕES TRANSITÓRIAS
1) Situações de emergência ou excepcionais serão deliberadas pelo servidor detentor de cargo de
direção que estiver de sobreaviso.
2) Casos omissos são deliberados pelos colegiados institucionais.
3) Em caso de novas recomendações deste Comitê, do Conselho Superior, dos Ministérios ou de
outros órgãos oficiais de saúde, o IFSC comunicará a comunidade exclusivamente pelos canais
institucionais.
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4) Será elaborado um plano de contingência para apontar diretrizes a serem seguidas no retorno às
atividades presenciais.
5) Os câmpus, o CERFEAD e a reitoria providenciarão o fornecimento de EPIs aos servidores.
6) Para o retorno às atividades presenciais é necessário que se programe a aquisição imediata dos
itens constantes em relação anexa a esta Portaria (Anexo 5).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ANDRE DALA POSSA
Autenticado Digitalmente
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ANEXO I
Plano de Ação da Coordenação de Protocolo
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Protocolo Sistêmico - IFSC

Assunto:

Proposta de plano de
ação para retomada das
tramitações de
documentos no IFSC

Objetivo e Premissas:

Preparar a instituição
para retomada das
atividades quando for
possível flexibilizar a
quarentana em razão do
COVID-19

Plano de Ação

Responsável: Coordenadoria
Início: a definir
de Protocolo

Encerrado: não iniciado

Necessidade de despacho dos documentos e processos em um fluxo semanal para manter o funcionamento da instituição.
Adoção de protocolos de saúde estabelecidos pela Coordenadoria de Atenção à Saúde. Servidores de grupos de risco não devem
comparecer presencialmente. Orientações dos serviços de limpeza para tratamento das salas de protocolo do IFSC.
Fornecimento de EPIs suficientes para mitigar riscos aos servidores que estarão em revezamento presencial.
(Máscaras/luvas/produtos de higiene).
Implantação dos meios de processos e documentos eletrônicos, protocolo on-line via SEI, reduzindo a necessidade de documentos
em suporte física e a demanda presencial dos servidores.

Item

O que fazer?

Onde fazer?

Quem vai fazer?

Quando?

1

Preparar um protocolo
de segurança para
manuseio de
documentos pelos
servidores.

--

Coordenação de saúde

Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/155xdF8Ro3AHi2gSy97v5NkRXqJo0zxT?usp=sharing

2

Fornecimento de EPIs
adequados aos
servidores que irão
manusear documentos
em suporte físico.

--

PROAD

Previamente ao início dos trabalhos administrativos presenciais.

3

Produção de documentos
que obrigatoriamente
serão enviados em via
Nas dependências do órgão.
física por correio ou
malote

Todos os setores com
necessidade de produção de
documentos em suporte físico

Considerar o processo de preparação da correspondência e o
prazo de envio. Documentos ser entregues até sexta-feira serão
despachados na quarta-feira seguinte.

Protocolo (local indicado)

Servidores/setores que desejam
despachar correspondências e
materiais

Até sexta-feira para envio na quarta-feira seguinte.

Protocolo

Protocolo da Reitoria

Reitoria: recebe-los todos as Quartas-feiras;

6

Enviar documentos para
campus ou reitoria via
Protocolo
Malotes ou Correio

Protocolo da Reitoria

Reitoria: enviá-los todas as Quartas-Feiras;

7

Receber documentos
externos e encaminhalos aos setores
interessados dando
entrada no SIPAC e
notificando via e-mail.

Portaria

Protocolo da Reitoria

Portaria: Irá receber os documentos e etiquetar com a data. O
protocolo receberá após 4 dias e registrará no SIPAC;

8

Distribuição dos
documentos, recebidos
via malote, para os
setores interessados

Protocolo

Protocolo da Reitoria

Segunda ou quarta-feira a depender da data de recebimento do
material acrescido de 4 dias.

4

5

Entrega dos
documentos, para
encaminhamento
externo
Preparo para envio
(malotes ou correio)

ANEXO II
Rotinas de Higienização e Descarte de lixo elaboradas pelo SIASS
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Rotinas de Higienização e Descarte de lixo elaboradas pelo SIASS
I Procedimentos de limpeza inicial dos ambientes:
a) Para superfícies duras: limpeza com água e sabão ou detergente, seguida da aplicação de um agente
desinfetante como a solução de água sanitária em água, permitindo contato desta com a superfície por
pelo menos um minuto, devendo a aplicação ser feita em ambiente adequadamente ventilado.
Começar a desinfecção pelas superfícies mais altas como paredes e com movimento unidirecional.
Exemplos de superfícies lisas que deverão ser limpas inicialmente: chão, paredes, corrimãos, mesas,
armários, balcões, cadeiras, maçanetas, interruptores, toaletes, pias, torneiras, bebedouros.
A desinfecção com água sanitária diluída pode ser recomendada para pisos paredes e grandes
superfícies e a desinfecção com álcool 70% para mobiliários, interruptores etc.
Diluição recomendada para água sanitária: 200 ML de água sanitária para cada 5 l de água
b) Para superfícies macias, tais como tapetes, carpetes, cortinas: limpeza inicial de sujidades visíveis
com produtos apropriados ao material e sempre que possível lavá-los com água quente; quando não
for possível aplicar também o desinfetante apropriado.
c) Para eletrônicos, tais como teclados computadores, tablets, telefones, controles remotos, câmeras:
limpar com álcool isopropílico ou, se indisponível, com álcool a 70%.
II Higienização a ser realizada em espaços de uso habitual durante o período de suspensão das
atividades:
a) A cada 7 ou 15 dias: realizar a limpeza e desinfecção completa como descrito no item anterior.
b) Diariamente, realizar a limpeza de todas as grandes superfícies com água e sabão ou detergente
(utilizando varredura com um pano úmido), uma vez ao dia, reservando o uso de desinfetantes para
quando houver sujidades visíveis no chão ou nas paredes.
c) Diariamente realizar a limpeza de banheiros que estejam sendo utilizados com água e sabão,
seguido de desinfetante. Saboneteiras, papeleiras, bancadas de pias, válvulas de acionamento de
descargas deverão ser limpos com água e sabão, seguidos da aplicação de álcool a 70%. Assentos
sanitários também deverão ser sanitizados e desinfetados com álcool 70%.
d) Para a higienização de superfícies frequentemente tocadas (tais como maçanetas, interruptores,
controles, botões de uso comum telefones, superfícies de mesas de trabalho e cadeiras, bebedouros)
recomenda-se a limpeza com água e sabão seguida da aplicação de álcool 70%, se possível duas vezes
ao dia.
e) Cuidados com o lixo: Recolher cada saco quando até 80% deste estiver preenchido, para evitar o
transbordamento do mesmo. Deve ser separada uma lata de lixo com identificação adequada, nos
espaços que estiverem sendo utilizados, para descarte de materiais possivelmente contaminados como
máscaras de proteção individual e luvas descartáveis.
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III Atitudes a serem tomadas caso se detecte que uma pessoa com suspeita ou teste positivo de
Corona Vírus adentrou o ambiente escolar:
a) Contatar a vigilância sanitária para saber todas as medidas a serem tomadas.
b) Evacuar e interditar os ambientes em que a pessoas esteve, fechando a porta e deixando as janelas
abertas. Esperar o tempo recomendado pela vigilância sanitárias para limpar o ambiente. Na
sequência, proceder à sua limpeza e desinfecção.
Fontes: Ministério da Saúde, Anvisa, Organização Mundial da Saúde, CDC
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ANEXO III
Resolução CEPE nº 37, de 26 de junho de 2020
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RESOLUÇÃO CEPE/IFSC Nº 037, DE 26 DE JUNHO DE 2020
Estabelece orientações para a realização de
atividades pedagógicas não presenciais (ANP)
e atendimento da carga horária letiva nos
cursos do IFSC, devido à pandemia Covid-19.

De acordo com a Lei que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
LEI 11.892/2008, o Presidente do COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA (CEPE), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 9º do
Regimento Interno do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de
Santa Catarina RESOLUÇÃO Nº 18/2013/CONSUP, pela competência delegada ao CEPE
pelo Conselho Superior através da RESOLUÇÃO Nº 17/2012/CONSUP, e de acordo com
as atribuições do CEPE previstas no artigo 12 do Regimento Geral do Instituto Federal de
Santa Catarina, RESOLUÇÃO Nº 54/2010/CS;
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de
2020, definindo que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) constitui
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional.
Considerando a Constituição Federal de 1988, especialmente os incisos I e VII, do Art.
206, que dispõe sobre os princípios de igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola e garantia de padrão de qualidade.
Considerando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
Considerando a Medida Provisória n o 934, de 01 de abril de 2020, que estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das
medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Considerando o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) n o 05, de 28 de abril
de 2020, que discorre sobre a reorganização do calendário escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da pandemia Covid-19.
Considerando a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais ou outros meios
convencionais, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de

ensino, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19, revogando
as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº
473, de 12 de maio de 2020.
Considerando a Portaria MEC no 376, de 03 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas
nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Considerando o Decreto Estadual n o 509, de 17 de março de 2020, que estabelece
medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) nos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta e estabelece outras
providências.
Considerando o Decreto Estadual n o 562, de 17 de abril de 2020, que declara estado de
calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento à Covid-19,
assim como sua atualização por meio do Decreto Estadual n o 630, de 01 de julho de 2020.
Considerando a missão institucional, ratificada no PDI 2020-2024 do IFSC, em promover a
inclusão e formar cidadãos, por meio da educação profissional, científica e tecnológica,
gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural.
Considerando a Portaria no 1.178, de 16 de março de 2020, e a Portaria n o 1.211, de 18 de
março de 2020, do Comitê Permanente de Gestão de Crise do IFSC, que definem
encaminhamentos gerais para enfrentamento da pandemia Covid-19.
Considerando a Resolução n o Consup 09, de 06 de abril de 2020, que publica e dá
conhecimento à comunidade das decisões do Conselho Superior do IFSC acerca das
atividades acadêmicas no contexto da pandemia Covid-19, atualizada pela Resolução
Consup no 10, de 27 de abril de 2020.
Considerando a Instrução Normativa no 05, de 07 de abril de 2020, retificada pela
Instrução Normativa no 06, de 16 de abril de 2020, que determina a Concessão de Auxílio
Emergencial de Acesso à Internet e os procedimentos necessários no IFSC.
Considerando a apreciação pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) na
reunião ordinária nos dias 25 e 26 de junho de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer orientações para a realização de atividades pedagógicas não
presenciais (ANP) e atendimento da carga horária letiva nos cursos do IFSC, devido às
medidas de enfrentamento à pandemia Covid-19.

DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
Art. 2º Entende-se por atividades não presenciais (ANP) o conjunto de atividades
pedagógicas, realizadas com mediação tecnológica ou não, a fim de promover o
atendimento escolar essencial aos estudantes no contexto da pandemia Covid-19.
§ 1º O desenvolvimento de ANP deve possibilitar aos estudantes a manutenção do vínculo
com a instituição e contribuir para uma rotina básica de estudos, mesmo quando afastados
do ambiente físico do câmpus.
§ 2º As ANP poderão ser computadas para o cumprimento da carga horária estabelecida
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).
§ 3º As unidades curriculares específicas de extensão e as unidades curriculares não
específicas de extensão poderão ser realizadas por meio de ANP, desde que atendam às
diretrizes estabelecidas nas resoluções do IFSC.
§ 4º As atividades que não puderam ou não foram realizadas por meio de ANP no período
de isolamento social deverão ser reprogramadas para reposição no retorno das aulas
presenciais.
§ 5º As ANP também poderão ser realizadas após o período de suspensão das aulas
presenciais, como estratégia de atendimento da carga horária dos cursos nos semestres
letivos impactados pela pandemia Covid-19, conforme estabelecido no inciso III, do Art. 15,
desta Resolução.
Art. 3º Atividades práticas poderão ser desenvolvidas de forma não presencial, por meio de
simulação, interação por vídeo, entre outras formas remotas de praticar, desde que
realizadas com segurança e não acarretem prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem.
§1º A coordenação de curso, juntamente com os docentes e coordenação pedagógica,
deverá mapear as técnicas e habilidades a serem desenvolvidas, validando as estratégias
e recursos a serem utilizados junto ao colegiado do curso ou do câmpus.
§2º Para os cursos de graduação, no que se refere às práticas profissionais de estágios
ou práticas que exijam laboratórios especializados, a aplicação da substituição de que trata
o caput deve obedecer às Diretrizes Curriculares Nacionais, ficando vedada a substituição
daqueles cursos que não estejam disciplinados pelo CNE.
§3º Fica vedada a aplicação de ANP às atividades práticas, incluindo visitas técnicas, que
dependam exclusivamente de recursos e infraestrutura do câmpus.
Art. 4º Os docentes do IFSC terão acesso à capacitação para o desenvolvimento das ANP,
incluindo formação pedagógica sobre metodologias, recursos didáticos e avaliação.
§ 1º Será mantida a sala do Moodle institucional, organizada pelo Cerfead e disponível em:
https://moodle.ifsc.edu.br/course/view.php?id=2018.
§ 2º O CERFEAD atenderá as dúvidas e dificuldades através do chat disponível no
endereço: https://chat.ifsc.edu.br/channel/eadcerfeadifsc.
§ 3º A Proen/Cerfead e os câmpus poderão organizar outras capacitações que se fizerem
necessárias ao desenvolvimento e qualificação do regime de ANP.

Art. 5º O planejamento e registro das ANP deverão ocorrer no SIGAA, por meio da
organização e uso da Turma Virtual.
§ 1º Para mediação e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem poderá ser
utilizado também o moodle institucional ou outro ambiente virtual de aprendizagem (AVA),
além de outras ferramentas tecnológicas digitais, preferencialmente aquelas institucionais,
desde que seja procedido o devido registro do uso desses recursos no SIGAA.
§ 2º Poderão ser mantidos ou criados tópicos de aula no SIGAA para registro das datas ou
períodos, conteúdos programados, atividades realizadas e carga horária das ANP,
conforme procedimentos estabelecidos em normativa ou expediente específico.
§ 3º Será dispensado o registro de frequência no SIGAA e a participação do estudante na
ANP será registrada a partir da realização ou entrega das atividades propostas pelo
docente.
Art. 6º Os cursos do IFSC poderão utilizar ANP em substituição às aulas presenciais,
observando-se os seguintes procedimentos e atividades:
I - realização de diagnóstico inicial e continuado da turma e do perfil dos alunos visando
levantar subsídios ao planejamento e desenvolvimento das ANP;
II - reorganização dos planos de ensino e tópicos de aula cadastrados no SIGAA,
comunicando aos discentes as alterações necessárias em relação ao que havia sido
planejado para o desenvolvimento das aulas presenciais;
III - organização e utilização do AVA para as interações com os estudantes e dos
estudantes entre si, contribuindo para criar um senso de comunidade virtual;
IV - realização de contato com os estudantes pelo docente para orientação sobre como
acessar o AVA, inclusive por meio da disponibilização de material online (tutorial ou vídeo);
V - realização de comunicação síncrona on-line, como videochamadas, webconferências e
chats, preferencialmente com utilização de ferramentas institucionais, informando
previamente os estudantes e observando o horário em que a turma está matriculada,
evitando sobreposição de atividades;
VI - seleção e apresentação de materiais em formato digital já disponíveis na internet, tais
como livros em pdf, links para obras de bibliotecas virtuais públicas, conteúdos de texto e
vídeos de autoria do professor ou de outros autores;
VII - proposição de atividades como pesquisas, projetos, entrevistas, experiências,
simulações, estudos dirigidos, fichas de leitura, listas de exercícios, resenhas, resumos,
testes, entre outras que possam ser organizadas e apresentadas no AVA;
VIII - explicação aos estudantes pelo docente de como as atividades propostas estão
relacionadas aos objetivos da UC e como serão avaliadas;
IX - retorno às atividades realizadas pelos alunos indicando pontos a melhorar de acordo
com o plano de ensino;
X - manutenção de carga horária semanal de atendimento aos discentes por meio de
tecnologias digitais.
§ 1º As ANP que envolvam aulas expositivas podem ser gravadas, mediante

consentimento dos participantes, e disponibilizadas no AVA para que os discentes possam
assistir posteriormente, desde que observadas as questões relativas a direito de imagem e
direitos autorais, incluindo o fato do compartilhamento do conteúdo depender de
autorização prévia do docente.
§ 2º A apresentação e defesa de trabalhos de conclusão de curso, oficinas e projetos
integradores podem ser realizadas por meio de softwares de videochamada, que permitam
a gravação consentida pelos participantes e a disponibilização do link de acesso.
§ 3º Poderão ser organizadas ANP de caráter interdisciplinar, com a participação
simultânea de docentes de diferentes UCs, a fim de promover a integração de conteúdos.
Art. 7º A avaliação do processo de ensino-aprendizagem realizada por meio de ANP
durante o período de suspensão das aulas presenciais ficará a critério do planejamento
elaborado pelo docente e mediante apresentação ou acordo pedagógico com a turma
envolvida, podendo ser objeto também de avaliação presencial posterior.
§ 1º A avaliação deverá possibilitar o diagnóstico da participação e do desempenho dos
estudantes frente aos objetivos e competências previstos, sendo o resultado devidamente
registrado no SIGAA.
§ 2º As atividades avaliativas deverão ser organizadas e distribuídas de modo a evitar a
concentração em determinados períodos, acarretando sobrecarga aos estudantes.
§ 3º Recomenda-se utilizar práticas avaliativas diversificadas (projeto, pesquisa, lista de
exercícios, debate em fóruns, resenha, resumo, diário de bordo, mapa conceitual, etc.),
evitando utilizar somente a prova escrita como instrumento de avaliação do processo de
ensino-aprendizagem.
§ 4º No caso de estudantes com dificuldades de realizar ou encaminhar suas atividades
avaliativas no período de isolamento social, deverá ser assegurado que possam ser
realizadas ou entregues no retorno das aulas presenciais, ficando a critério do professor a
proposição ou não de atividades avaliativas diferentes das anteriormente aplicadas.
§ 5º Na retomada das aulas presenciais, o docente realizará atividade diagnóstica da
compreensão dos conteúdos abordados por meio de ANP, proporcionando a recuperação
de estudos aos alunos que tiveram desempenho insatisfatório.
§ 6º O prazo de devolução pelo docente das avaliações realizadas, conforme estabelecido
no RDP, poderá ser flexibilizado considerando as limitações e dificuldades impostas pela
excepcionalidade do contexto acadêmico.
Art. 8º Estudantes que por razões diversas não participaram das ANP ou tiveram
desempenho insatisfatório, no período de emergência sanitária, devem ter oportunidade de
reposição e recuperação de estudos no retorno das atividades presenciais, conforme
condições de cada curso e câmpus, organizados de forma a evitar sobrecarga aos alunos
e com o devido suporte pedagógico.
Parágrafo Único - As ANP realizadas no período de suspensão das aulas presenciais
poderão ser disponibilizadas como estratégia de reposição e recuperação, com suporte
pedagógico e a partir do acesso à infraestrutura tecnológica dos câmpus.

Art. 9º Para os cursos de Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação
Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), recomenda-se que as ANP estejam alinhadas à
estratégia do “tempo social” do PPC e definidas em orientação específica, nos casos em
que os professores e equipe pedagógica, em diálogo com os estudantes, entenderem
possível realizá-las.
Art. 10 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) poderá ser continuado no período
de suspensão das aulas presenciais, para os casos nos quais os professores de educação
especial, em consonância com os estudantes e suas famílias, julgarem necessário e
adequado ao processo de ensino aprendizagem.
Parágrafo Único - Os professores de Educação Especial atuarão como suporte e
orientação aos docentes das unidades curriculares e familiares, articulados com as
coordenações pedagógicas e os Núcleos de Acessibilidade Educacional (NAE), quando
necessário.
Art. 11 Identificada a existência de alunos que não estão participando das ANP mediadas
por TIC, devido à falta de acesso a internet e equipamento, a coordenação de curso
juntamente com os docentes e coordenação pedagógica, poderão, a partir da análise caso
a caso e das condições existentes, definir plano de estudos com a organização e
fornecimento de material didático, impresso ou em dispositivo de memória (pendrive),
dentre outras possibilidades, observando-se as medidas de segurança recomendadas
pelos órgãos de saúde.
Parágrafo Único - Os câmpus poderão efetuar empréstimos de computadores ou tablets,
observando a devida formalização, ou promover a arrecadação de equipamentos para uso
dos estudantes.
Art. 12 Os estudantes identificados como grupo de risco ou em tratamento hospitalar ou
residencial diagnosticados com a Covid-19, poderão solicitar e terão assegurados o
exercício domiciliar de forma remota, nos termos estabelecidos no RDP.
Art. 13 Durante a situação de emergência as coordenações de curso, com o suporte das
coordenações pedagógicas, realizarão reuniões de avaliação das ANP a fim de analisar os
resultados, identificar dificuldades, construir alternativas e subsidiar a decisão de
continuidade ou suspensão das ANP pelos colegiados dos cursos ou câmpus.
Art. 14 As coordenações de curso e docentes, em parceria com as coordenações
pedagógicas e com suporte dos responsáveis pelo meios de comunicação institucional,
precisam zelar pela divulgação dos cursos e componentes curriculares oferecidos por meio
de ANP, bem como orientações aos estudantes sobre a organização dos estudos de forma
não presencial.

Art. 15 No retorno das aulas presenciais, devem ser priorizadas as seguintes atividades:
I - orientações com suporte dos meios de comunicação institucionais, voltadas à
segurança sanitária da comunidade acadêmica conforme normas e protocolos vigentes,
considerando a necessidade do retorno gradual da presencialidade;
II - acolhimento e reintegração de servidores, estudantes e famílias, observadas as
orientações das autoridades sanitárias, como forma de mitigar os impactos psicológicos do
distanciamento social;
III - orientação com mediação pedagógica aos estudantes que não participaram das ANP,
para a realização das atividades que foram aplicadas durante o período de suspensão das
aulas presenciais ou atividades equivalentes;
IV - avaliação do aproveitamento das ANP realizadas, com finalidade de subsidiar o
planejamento de atividades de revisão e recuperação de conteúdos para continuidade e
finalização dos estudos programados nos diferentes componentes curriculares dos cursos;
Parágrafo Único – Poderão ser dispensadas da atividade descrita no inciso III, aquelas UC
que desenvolveram toda a carga horária por meio de ANP e foram concluídas com êxito no
período de suspensão das aulas presenciais por todos os estudantes matriculados,
mediante avaliação conjunta da coordenação de curso e coordenação pedagógica.
(Retificado pela Resolução CEPE nº 38 de 03 de julho de 2020)
DAS ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO DA CARGA HORÁRIA LETIVA
Art. 16 O atendimento da carga horária dos cursos poderá ser realizado por meio das
seguintes alternativas, mesmo que não estejam previstas no PPC:
I.- cômputo de carga horária das ANP realizadas durante o período de restrições
sanitárias e suspensão das aulas presenciais;
II - reposição de carga horária de forma presencial ao final do período de emergência;
III - cômputo de carga horária das ANP que forem realizadas de forma concomitante ao
período de aulas presenciais, quando do retorno das atividades e com condições para a
participação efetiva dos estudantes.
§ 1º As coordenações de curso juntamente com docentes e coordenações pedagógicas
poderão conceber outras estratégias de atendimento da carga horária, desde que
amparadas pela legislação vigente e não acarretem prejuízos pedagógicos aos estudantes.
§ 2º Recomenda-se que a alternativa descrita no inciso III seja combinada de forma
coordenada, visando otimizar o tempo definido para os semestres letivos, a partir da
reorganização do calendário acadêmico unificado.
§ 3º A referência para o cômputo da carga horária de ANP definida nos incisos I e III será
aquela executada e registrada no SIGAA, sendo facultado ao docente computar carga
horária inferior desde que complementada de forma presencial.
Art 17 Quanto às ANP a serem realizadas de forma concomitante às aulas presenciais ao
longo do período letivo, mesmo que não esteja previsto inicialmente no PPC, recomenda-se:

I
oferecer UC planejadas integralmente de forma não presencial;
II - oferecer UC planejadas parcialmente de forma não presencial.
Parágrafo Único - Os docentes devem realizar, inclusive nas UC do Inciso I, encontros
presenciais para orientação aos estudantes sobre a utilização de metodologias, com
mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades remotas.
Art. 18 Os cursos poderão organizar atividades pedagógicas interdisciplinares com a
participação simultânea de docentes de diferentes UC, a fim de promover a integração de
conteúdos e otimizar o tempo definido para o atendimento da carga horária prevista no
PPC.
Art. 19 As coordenações de curso juntamente com os docentes e coordenação
pedagógica, poderão propor a alteração, em caráter excepcional, da sequência de
componentes curriculares definidos no PPC, incluindo a flexibilização de pré-requisitos, a
fim de garantir o desenvolvimento destes e atendimento da carga horária letiva nos
semestres impactados pela Covid-19.
§ 1º No caso de cursos técnicos, a proposição de alteração curricular deverá ser aprovada
no colegiado do câmpus.
§ 2º Em se tratando de curso de graduação, após aprovada nos colegiados do curso e do
câmpus a proposição de alteração curricular deverá ser submetida para apreciação pelo
CEPE.
Art. 20 O Departamento de Ensino de cada câmpus, juntamente com as coordenações de
curso e docentes, deverão efetuar o levantamento da carga horária de ANP executada e
registrada pelos docentes nos tópicos de aula do SIGAA, para acompanhamento e aferição
da carga horária a ser reposta no retorno das aulas presenciais nos diferentes cursos e
componentes curriculares.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 Poderá ser concedido aos estudantes em vulnerabilidade social auxílio financeiro
para viabilizar a participação e realização das ANP.
Art. 22 Todas as devoluções de materiais bibliográficos previstas para o período de
isolamento social serão automaticamente prorrogadas até a retomada das aulas
presenciais, de modo que as Bibliotecas não cobrarão multas relacionadas ao período.
Art. 23 O Cepe poderá estabelecer ou recomendar ao Consup, em caráter excepcional,
estratégias de alocação de carga horária que melhor atendam a atividade docente para o
desenvolvimento das ANP, nos semestres impactados pela pandemia.

-

Art. 24 Os casos omissos serão apreciados pelo colegiado do câmpus ou, caso
necessário, pela Proen e Cepe.
Art 25 Ficam revogadas as disposições em contrário decorrentes de regulamentações
estabelecidas pelos câmpus.

Florianópolis, 26 de junho de 2020.
(Autorizada conforme despacho no documento 23292.018857/2020-48)

ANEXO IV
Orientações DAE/PROEN Relativas a Estágio no Contexto da Pandemia Covid-19
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Diretoria de Assuntos Estudantis <dae@ifsc.edu.br>

Orientações sobre a realização de estágio durante o período de suspensão das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais.
Pró-Reitoria de Ensino - IFSC <proen@ifsc.edu.br>
19 de maio de 2020 18:23
Para: colegiodedirigentes@listas.ifsc.edu.br, "Diretoria de Ensino, Chefes de DEPEs e Chefes de Departamentos
Acadêmicos" <ensino@listas.ifsc.edu.br>
Cc: Diretoria De Assuntos Estudantis <dae@ifsc.edu.br>, Estágio - IFSC <estagio@ifsc.edu.br>

Prezados Dirigentes,
Considerando:
- a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Lei Federal de Estágio;
- a Resolução Nº 74/2016 CEPE/IFSC que regulamenta a prática de estágio obrigatório e nãoobrigatório dos estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina e a sua atuação como
unidade concedente de estágio;
- o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) 05/2020, de 28 de abril de 2020 que
trata da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia
da COVID-19;
- a suspensão das atividades presenciais no IFSC em decorrência da pandemia Covid-19 e a
existência de estudantes em quadro de vulnerabilidade social;
- as relevantes sugestões que nos foram enviadas pelos setores responsáveis pelo estágio nos
câmpus, e ressaltando a importância de que as experiências dos câmpus sejam consideradas,
a PROEN/DAE passa a adotar as seguintes orientações gerais para os estágios:
É possível a manutenção dos estágios obrigatórios e não obrigatórios durante a
suspensão das atividades presenciais.
A realização das atividades de estágio pode se dar de forma remota ou presencial, desde
que sejam respeitadas as condições sanitárias e urbanas, além de ficar condicionada a:
a) Concordância de todas as partes (estudante, concedente, setor responsável pelo
estágio e professor orientador) quanto à continuidade do estágio;
b) Formalização entre as partes do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) atualizado
com recomendações referentes à pandemia do novo coronavírus;
c) Acompanhamento do(a) estudante em estágio por parte do setor responsável pelo
estágio e professor orientador do estágio em questão.
Cabe à parte concedente do estágio permanecer garantindo o cumprimento da legislação
federal relativa ao estágio e também da legislação relacionada à saúde e à segurança no
trabalho, bem como das diretrizes preconizadas pelas autoridades de saúde federais,
estaduais e municipais visando à contingência da COVID-19.
Cabem aos setores responsáveis pelo estágio nos câmpus adotarem os novos critérios
de operacionalização do estágio, assim como o modelo institucional de Termo de
Compromisso de Estágio atualizado para este período de pandemia. Deve-se recomendar aos
agentes de integração que também procedam a tal atualização nos modelos de contrato de
estágio de estudantes do IFSC.
Em caso de não cumprimento de tais requisitos (comum acordo, formalização,
acompanhamento ou garantia de condições de segurança e saúde), o estágio deve ser
descontinuado e encerrado junto ao setor responsável pelo estágio no câmpus mediante
realização de Termo de Rescisão e envio de relatório.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=267110248a&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1667155540349036375&simpl…
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Encaminhamos, em anexo, modelo institucional de Termo de Compromisso de Estágio
atualizado em função da pandemia, assim como fluxo para formalização dos estágios no atual
momento. Informamos que a TI já procedeu às atualizações no documento gerado pelo
sistema de estágio e que tais atualizações devem estar disponíveis a partir de amanhã (20/05).
À medida que as autoridades públicas atualizarem os protocolos ou novas demandas
surgirem, o IFSC irá revisar e aprimorar as orientações, especialmente em se tratando deste
quadro único que estamos enfrentando.
Por fim, informamos que a PROEN/DAE está à disposição para esclarecimentos que se
fizerem necessários, assim como para suporte aos câmpus por meio do e-mail:
dae@ifsc.edu.br
*Anexos: Termo de Compromisso de Estágio - TCE (arquivo editável).
* Fluxo para formalização dos estágios no período de pandemia (.pdf).
-Atenciosamente,
Luiz Otávio Cabral
Pró-Reitor de Ensino
(48) 3877-9016
Instituto Federal de Santa Catarina - Reitoria
Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros, Florianópolis / SC - CEP: 88075-010
www.ifsc.edu.br
2 anexos
Termo de Compromisso Estagio com art. pandemia-1.odt
35K
Fluxo para formalização dos estágios no período de pandemia.pdf
139K
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ANEXO V
Lista de Itens a serem Adquiridos pelos Câmpus, Cerfead e Reitoria
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Lista de Itens a serem Adquiridos pelos Câmpus, Cerfead e Reitoria
I Para Higienização de Ambientes e Proteção Individual:
1.
2.
3.
4.

Álcool gel para higiene de mão;
álcool isopropílico para higienização de superfícies;
álcool líquido 70%;
suporte/dispenser para álcool gel (preferencialmente, nas entradas e saídas dos prédios, deve
haver dispensers com acionamento por pedal);
5. termômetro digital infravermelho sem contato para testa;
6. máscaras cirúrgicas descartáveis;
7. máscaras em tecido para proteção individual;
8. Faceshields;
9. Luvas descartáveis;
10. Pano de limpeza para a higienização de objetos pessoais e estações de trabalho
II Para Setores da Saúde:
11. Álcool gel para higiene de mão;
12. álcool isopropílico para higienização de superfícies;
13. álcool líquido 70%;
14. suporte/dispenser para álcool gel (preferencialmente, nas entradas e saídas dos prédios, deve
haver dispensers com acionamento por pedal);
15. termômetro digital infravermelho sem contato para testa;
16. máscaras cirúrgicas descartáveis;
17. máscaras em tecido para proteção individual;
18. face shields;
19. luva de látex para procedimento;
20. óculos de proteção;
21. avental descartável de tecido;
22. sapatilha descartável em TNT

BOLETIM DE SERVIÇO IFSC - 03/07/2020
https://sipac.ifsc.edu.br/public
Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de Julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
(48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

