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Nota n. 09, de 28 de agosto de 2020 

Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID - 19 
 

O Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID - 19 do IFMT, instituído pela               

Portaria IFMT n. 647, de 12 de março de 2020, considerando a Lei n. 13.979, de 6 de                  

fevereiro de 2020; a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde; e as                   

orientações expedidas pelo Ministério da Economia na Instrução Normativa n. 19, de 12 de              

março de 2020, a Portaria n. 454, de 20 de março de 2020, expedida pelo Ministério da                 

Saúde declarando em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do            

coronavírus, a Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, autorizando, em caráter               

excepcional, a utilização de recursos de educação não presenciais até 31 de dezembro de              

2020, recomenda: 

 

1. A prorrogação da suspensão das atividades presenciais, excepcionalmente, até o dia           

30.10.2020 no âmbito de todo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de              

Mato Grosso, utilizando-se dos meios e ferramentas tecnológicas para a prestação de            

serviços à comunidade neste período. 

 

2. Que cada unidade possua autonomia na definição/ampliação das atividades          

essenciais e estratégicas que precisam ser desenvolvidas presencialmente neste IFMT,          

devendo ser devidamente formalizada e amplamente divulgado no sítio institucional da           

unidade, podendo ser utilizados outros meios de comunicação. 

 

3. Que a qualquer momento em razão dos dados da Secretaria Estadual de Saúde, do              

Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, no que compete às deliberações do órgão              

central do SIPEC e da Organização Mundial de Saúde com vistas a avaliação do Panorama               

estadual e nacional da Pandemia decorrente da COVID-19, o prazo de suspensão desta nota              

poderá ser revisto pela autoridade máxima do IFMT, devendo comunicar previamente à            
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comunidade do IFMT, sobre a retomada das atividades presenciais, de forma parcial,            

gradual ou total. 

 

 

Cuiabá, 28 de agosto de 2020. 

 

Comitê de Medidas Preventivas e Orientações sobre COVID - 19  
Aprovado remotamente pelos membros 
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