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Aos (às) servidores (as)  do IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre

Pouso Alegre - MG

Assunto: Comunicado.Assunto: Comunicado.

Prezados (as),

1. Após a suspensão das atividades presenciais no campus Pouso Alegre por 14 dias, conforme OFÍCIO 

Nº67/2021/POA/IFSULDEMINAS, informamos que a partir do dia 31/05/2021, os setores funcionarão presencialmente 

somente por agendamento ou para atendimento às demandas essenciaisagendamento ou para atendimento às demandas essenciais. Essa determinação está em conformidade 

com a PORTARIA 1047/2020 - GAB/RET/IFSULDEMINAS  (artigo 7º), que orienta que o campus poderá adotar medidas 

de prevenção, cautela e redução de transmissibilidade do Coronavírus.

2. Para a realização das atividades no campus, todos os servidores deverão seguir as seguintes orientações:

- Informar ao chefe do setor, com cópia à Diretoria vinculada àquele setor, a necessidade de ida ao campus 

para realização de demandas que tenham sido agendadas ou que sejam essenciais. O chefe analisará e 

informará o servidor quanto à autorização da atividade de forma presencial;

- Preencher o formulário do link https://forms.gle/rPP9vhnWguitoDEq9 , para liberação ou não de acesso 

ao campus;

- Seguir as orientações de prevenção da COVID-19, conforme especificado no Plano de Biossegurança do 

campus.

3. Reiteramos que todas as medidas previstas no plano de biossegurançatodas as medidas previstas no plano de biossegurança devem ser seguidas, com atenção 

especial ao uso de máscara que cubra boca e narizuso de máscara que cubra boca e nariz, durante toda a permanência na instituição, inclusive no interior da 

sala de trabalho, bem como higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%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 distanciamento de no mínimo 2 metros entre as pessoas e não realização de aglomeraçõesnão realização de aglomerações. 

4. 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 garantir 

maior segurança à toda a comunidade acadêmica. Novas informações referentes a implantação dos protocolos de 

biossegurança serão comunicadas e publicadas no site institucional.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
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