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Ao grupo: CHEFIAS GABINETES - CAMPUS, COORDENADORES DE EXTENSÃO (TITULARES),
COORDENADORES DE EXTENSÃO (TITULARES E SUBSTITUTO), COORDENADORES DE PESQUISA
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SUBSTITUTO), DIRETORES DE CAMPUS, PRÓ-REITORES E SUBSTITUTOS.

Título: Orientações relacionadas às atividades dos Bolsistas dos editais lançados pela Reitoria

Considerando as recomendações do Comitê de Crise do IFC instituído por meio da Portaria nº 655/2020, visando à
preservação da saúde da comunidade do IFC e seus respectivos familiares, e considerando:
a declaração da pandemia de Coronavírus (Covid-19) pela Organização Mundial da Saúde – OMS;
as orientações do Ministério da Saúde relativas à prevenção do contágio da doença;
a Instrução Normativa nº 19, de 12/03/2020, expedida pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal –
SGDP/ME;
os dados locais, nacionais e internacionais que indicam o iminente crescimento de casos relacionados à
contaminação pelo Covid-19;
as medidas já tomadas em outras instituições de ensino da Rede Federal e do estado de Santa Catarina;
a necessidade de se reduzir drasticamente a circulação de pessoas nas unidades do IFC, de modo a diminuir os
riscos de contaminação em massa;

As Pró-Reitorias de Ensino, de Extensão e de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação determinam:
1. A manutenção das bolsistas de ensino, pesquisa e extensão mediante atividade remota dentro das possibilidades;
2. Caso o coordenador do projeto entenda que seja extremamente necessário, neste momento, a vinda do bolsista
para realização de atividades presenciais no campus, tais como atividades em laboratório ou de campo, que estas
sejam organizadas nos mesmos moldes do revezamento dos servidores, evitando-se, assim, aglomeração de pessoas
em ambientes fechados e que sejam realizadas com acompanhamento do orientador;
3.Que os orientadores tenham sensibilidade e reflitam sobre a real necessidade de mobilidade dos bolsistas, visando
evitar deslocamentos desnecessários dos alunos e a preservação da saúde destes e de seus respectivos familiares.
4.O acompanhamento, pelos bolsistas e coordenadores de projeto, dos canais oficiais de comunicação quanto à
atualização das informações.
5. As informações serão atualizadas e orientações complementares serão expedidas, conforme mudanças no contexto
e duração da situação de pandemia.
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