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OFÍCIO nº 30/2020                                    Aracaju, 11 de setembro de 2020. 

 

 

De: Diretoria SINASEFE Sergipe 

Para: REITORIA  

Assunto: Retorno das Atividades Presenciais 

 

Magnifica Reitora,  

Considerando o cenário real e delicado da pandemia COVID-19; 

Considerando a suspensão das aulas presenciais no IFS para evitar a contaminação de pessoas com a 

COVID-19 (Portaria 928 de 16 de março de 2020 e as demais que mantiveram a referida suspensão); 

Considerando a portaria do IFS de nº 2058 de 08 de setembro de 2020 que versa sobre o retorno das 

atividades presenciais dos servidores docentes e administrativos do IFS; 

Considerando a necessidade de planejamento e publicação de protocolos de prevenção contra o 

COVID 19 direcionadas aos servidores que retornarão às atividades presenciais no dia 14 de setembro 

de 2020 (Portaria do IFS de nº 2058, de 08 de setembro de 2020); 

Considerando que esta Reitoria publicou de maneira intempestiva no dia 09/09/2020 para retorno das 

atividades laborais presenciais no dia 14/09/2020 sem diálogo com a comunidade; 

Considerando a ausência de elaboração e divulgação de um protocolo específico por campus, 

verificando as suas especificidades e demandas locais para o anunciado retorno do trabalho presencial 

dos servidores que garanta segurança sanitária; 

Considerando que o plano de contingência de enfrentamento à Covid-19 do IFS, publicado em Junho 

2020, na prática não tem garantido a divulgação (material informativo específico direcionado aos 

servidores que iniciarão os trabalhos dia 14/09/2020), como também não têm sido adotadas todas as 

recomendações dos órgãos de saúde para entrada de pessoas nos campi, como por exemplo, análise 

do quantitativo de pessoas por setor, aferição de temperatura, análise de setores/ambientes que são 

totalmente fechados, distribuição de máscaras para todos os servidores e a implementação de proteção 

acrílica para setores que atendem ao público (servidores e comunidade externa); 

Considerando que não houve, até a presente data, nenhuma reunião oficial com os servidores que irão 

retornar às atividades no dia 14/09/2020 para repassar orientações e informar as regras e protocolos 

a serem adotados no cotidiano do retorno ao trabalho presencial; 

Vimos através deste solicitar: 
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- a suspensão da portaria de retorno das atividades presenciais dos servidores do IFS até que sejam 

efetivamente apresentados os protocolos a serem adotados (quantitativo de máxima de pessoas por 

setores, sinalização das áreas, disponibilidade de itens de higienização, aferição de temperatura na 

entrada, proteção de acrílico para os setores de atendimento ao público, distribuição de máscaras 

previamente etc). 

 

Att, 

 

Comissão Gestora do Sinasefe Sergipe 

(79) 9.9103-0655 Adelson Fonseca 

(79) 9.9997-9993 Antônio Santiago 

 

    
 

_____________________________ ________________ 

Adelson Fonseca - Coordenador-Geral 

 

 


