SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

O cio Circular nº 3/2020 REITORIA/UNIPAMPA
Bagé, 17 de março de 2020.

À
Comunidade Acadêmica da UNIPAMPA
Assunto: Determinações Reitoria - Coronavírus

Prezada comunidade acadêmica,
1. Em que pese a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde relacionado
ao novo coronavírus (COVID-19), gostaríamos de destacar que fomos uma das primeiras Universidades a
suspender as a vidades acadêmicas e reorganizar as a vidades administra vas no âmbito da Ins tuição.
2. Em reunião realizada no dia 12 de março de 2020, a gestão da Unipampa delegou às
equipes dire vas de cada Unidade a competência de organizar as a vidades administra vas e
acadêmicas, de controle e prevenção de propagação do coronavírus. No entanto, fez-se necessário
planejar novas ações que visem mi gar a transmissão da doença na nossa região.
Neste sen do, considerando:
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV);
o que versa a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
o disposto na Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de 2020;
as instruções normativas Nº 19, 20 e 21 do Ministério da Economia;
o ofício Nº 2/REITORIA/UNIPAMPA de 12 de março de 2020.
3. O Reitor da Universidade Federal do Pampa, no uso de suas atribuições legais,
estabelece em caráter emergencial, excepcional e temporário:

a) suspender todas as a vidades acadêmicas e administra vas presenciais, exceto aquelas
consideradas essenciais à con nuidade do serviço público.
b) determinar que as equipes dire vas de cada Unidade Acadêmica e os pró-reitores, no
âmbito da Reitoria, deverão acordar os planos de trabalho com os servidores, sob sua responsabilidade,
que contemplem as a vidades que serão realizadas em regime de trabalho remoto e aquelas que
necessitem atuação presencial.
c) interromper as a vidades dos Restaurantes Universitários e Bibliotecas, em virtude da
possibilidade de aglomeração de pessoas nesses espaços.
d) informar que detalhamentos e orientações complementares, quanto as a vidades
especíﬁcas de cada Pró-Reitoria, serão divulgadas por o cios especíﬁcos aos campi oportunamente.
4. Essas determinações entram em vigor a par r do dia 18 de março.
Atenciosamente,

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor
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