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Pouso Alegre - MG

Assunto: Comunicado - Retomada das atividades presenciais no campus.Assunto: Comunicado - Retomada das atividades presenciais no campus.

Senhores (as) Servidores (as),

1. Após a suspensão das a vidades presenciais no campus Pouso Alegre por 14 dias, conforme OFÍCIO
Nº 88/2021/POA/IFSULDEMINAS, informamos que a par r do dia 03/08/2021, os setores passaram a funcionar,
presencialmente, somente por agendamento ou para atendimento às demandas essenciais. Essa determinação
está em conformidade com a PORTARIA 1047/2020 - GAB/RET/IFSULDEMINAS (ar go 7º), que orienta que o
campus poderá adotar medidas de prevenção, cautela e redução de transmissibilidade do Coronavírus.

2. Após o retorno conforme citado, o campus avança para uma nova etapa e permi rá o retorno das
a vidades presenciais, não mais somente por agendamento ou para atendimento às demandas essenciais, mas
seguindo o planejamento entre chefia e equipe para ações presenciais do setor.

3. Para a realização das atividades no campus, todos deverão:

Seguir as orientações de prevenção da COVID-19, conforme especificado no Plano de Biossegurança
do campus;
Os servidores ou terceirizados que forem trabalhar presencialmente, três ou mais dias da semana,
devem preencher o termo de compromisso para a vidade presencial (anexo I) e entregá-lo assinado à
Gestão de Pessoas ou Gestão de Contratos. O servidores devem clonar o termo de compromisso
disponível no SUAP
(suap.ifsuldeminas.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/175605/);
Os servidores, terceirizados e demais usuários que forem ao campus em dias esporádicos e com
frequência menor que três dias por semana, devem preencher o formulário online:
https://forms.gle/rPP9vhnWguitoDEq9 a cada ida ao campus;
Formulários preenchidos com prazo superior a 48h antes do acesso ao campus, e em caso de
sintomas, não terá sua entrada liberada. 

4. Reiteramos que todas as medidas previstas no plano de biossegurança devem ser seguidas, com
atenção especial ao uso de máscara que cubra boca e nariz, durante toda a permanência na ins tuição, inclusive
no interior da sala de trabalho, bem como higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel a
70% e higienização das estações de trabalho, distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas e não
realização de aglomerações.

5. A temperatura dos servidores, terceirizados e usuários do campus será aferida no momento do
acesso. Pessoas com sintomas febris, isto é, acima de 37,8ºC não serão autorizados a realizar a vidades
presenciais no campus.

6. Estamos implantando o protocolo de monitoramento para acompanhar possíveis casos suspeitos
que possam acontecer no campus. Outros protocolos estão sendo definidos e em fase de implantação, a fim de
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