MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
Direção do Campus Avançado de Catalão

PORTARIA Nº 51/SIPPAG/CATALÃO/IFGOIANO, DE 22 DE OUTUBRO DE
2021
O Diretor do Campus Avançado Catalão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, no uso de suas atribuições legais, conferida
pela Portaria nº 1.089 de 04/08/2016, publicada no DOU de 05/08/2016, bem como
pela competência delegada pelo Reitor do IF Goiano por meio da Portaria nº 135 de
05 de fevereiro de 2021, publicada no DOU de 08 de fevereiro de 2021,
I - Considerando a Portaria nº 1074 emitida pelo Reitor em 21/10/2021, que dispõe
sobre orientações para a Retomada Gradual das Atividades Administrativas e
Acadêmicas Presenciais no âmbito do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) e todos
aspectos legais nela referidos;
II - Considerando as indicações da Comissão de Apoio para o Retorno Gradual das
Atividades Administrativas e Acadêmicas Presenciais no âmbito do Instituto Federal
Goiano - Campus Avançado Catalão, composta por representantes dos diversos
segmentos da comunidade acadêmica, incluindo estudantes, familiares e
terceirizados;
III - Considerando a preocupação do IF Goiano Campus Avançado Catalão em
privilegiar o bem-estar social, psicológico e físico da comunidade acadêmica, em
especial dos discentes, ao mesmo tempo em que se desenvolvem as atividades de
ensino-aprendizagem;
IV - Considerando as possibilidades elencadas na Portaria nº 953 para o Retorno
Gradual das Atividades Administrativas e Acadêmicas Presenciais com a
minimização de riscos que envolvam a comunidade acadêmica em geral, e em
especial, dos discentes;
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V - Considerando a busca de integração da sistemática de ensino remoto, ainda
necessária, com as atividades presenciais, de forma menos impactante possível;
VI - Considerando a necessidade de evitar a sobrecarga de atividades da
comunidade acadêmica, em especial dos discentes;
VII - Considerando a atual estrutura física e disponibilidade de suporte tecnológico
do Campus Avançado Catalão;
VIII - Considerando a busca da viabilização de um melhor monitoramento das
questões de biossegurança, junto à comunidade acadêmica, durante as atividades
presenciais;
IX - Considerando a relevância do ensino remoto no atual contexto socioeconômico
em que um percentual significativo de estudantes tiveram que se inserir, de modo
formal ou informal, no mercado de trabalho.
,,
RESOLVE

Art. 1º Estabelecer o Calendário de Retomada Gradual das Atividades
Administrativas Presenciais do Campus Avançado Catalão, em consonância com a
Portaria nº 1074/2021, iniciando-se com o retorno das atividades presenciais
conforme o disposto a seguir:
I - Retorno às atividades presenciais administrativas realizadas por técnicos
administrativos bem como demais servidores responsáveis pela gestão de áreas ou
setores, coordenações e núcleos, a partir do dia 25 de outubro de 2021;
Art. 2° Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante autodeclaração, as
seguintes situações abaixo:
I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou fatores de
risco descritos abaixo:
a) idade igual ou superior a 60 anos;
b) tabagismo;
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c) obesidade;
d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia
isquêmica etc.);
e) hipertensão arterial;
f) doença cerebrovascular;
g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);
h) imunodepressão e imunossupressão;
i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
j) diabetes melito, conforme juízo clínico;
k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);
m) cirrose hepática;
n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e o) gestação.
II - servidores na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou
responsáveis que tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos
locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos
serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e
que não possuam cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto
a prestar assistência.
§ 1º As autodeclarações a que se referem os incisos I e II devem ser preenchidas no
sistema SUAP e, após coletada a ciência da chefia imediata, encaminhadas, via
processo eletrônico, ao setor de gestão de pessoas da unidade em que o servidor
estiver em exercício.
§ 2º O disposto nos incisos I e II do caput não se aplica aos servidores em atividades
consideradas essenciais pela unidade.
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§ 3º A prestação de informação falsa sujeitará o servidor público às sanções penais e
administrativas previstas em Lei.
§ 4º O servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso I do caput poderá
solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de autodeclaração a ser
preenchida no sistema SUAP e, após coletada a ciência da chefia imediata,
encaminhada, via processo eletrônico, ao setor de gestão de pessoas da unidade em
que o servidor estiver em exercício.
Art. 3º Para os servidores que não se enquadrem no art. 2º, mantida a carga horária
diária e semanal prevista em lei para cada caso, as unidades do IF Goiano podem
adotar as seguintes estratégias de trabalho:
I - trabalho integralmente presencial; ou
II – trabalho parcialmente presencial e parcialmente remoto;
§ 1º Nos casos dos incisos I e II do caput, pode ser adotada flexibilização dos
horários de início e término da jornada de trabalho e no inciso II a complementação
da carga horária diária e semanal com trabalho remoto.
§ 2º Em casos excepcionais devidamente justificados, quando as condições sanitárias
assim exigirem, poderá ser adotado o trabalho integralmente remoto.
Art. 4º A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço, as estratégias de
trabalho citadas no art. 3º poderão ser alteradas a partir de comunicação da chefia
imediata aos servidores, via e-mail institucional, com antecedência mínima de cinco
dias úteis.

Art. 5º A chefia imediata, em comum acordo com servidores, deve estabelecer os
horários semanais de atividades presenciais de cada servidor, com a definição de
início e término da jornada, devendo fixá-los na porta dos setores e divulgá-los na
página eletrônica das unidades.
Parágrafo único. A qualquer tempo, de acordo com a necessidade de serviço e com
antecedência de dois dias úteis formalizada via e-mail institucional, poderá ser
solicitado aos servidores, nos termos desta Portaria, que realizem atividades
presenciais esporádicas em horários além daqueles preestabelecidos na escala de
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trabalho presencial do setor.
Art. 6° Para os servidores técnico-administrativos em educação (TAEs), as atividades
remotas serão registradas por meio de preenchimento de Relatório Semanal de
Atividades Remotas, assinado pelo servidor e pela chefia imediata até o segundo dia
útil da semana subsequente, ao passo que as atividades presenciais devem ser
registradas pelos meios estabelecidos no Regulamento do Sistema Eletrônico de
Registro de Frequência (SERF) do IF Goiano.
§ 1º Os servidores que optarem pelo trabalho parcialmente presencial e
parcialmente remoto deverão registrar as atividades remotas, de acordo com o
caput, e as atividades presenciais pelos meios estabelecidos no Regulamento do
Sistema Eletrônico de Registro de Frequência (SERF) do IF Goiano.
§ 2º Os servidores que encerrarem suas atividades remotas em 2021 devem enviar
os processos eletrônicos com os relatórios semanais de atividades remotas ao setor
de gestão de pessoas em janeiro/2021, enquanto os demais servidores devem enviar
o processo no mês subsequente ao encerramento das atividades remotas.
Art. 7° Para os servidores docentes, as atividades serão registradas conforme o
Regulamento de Atividades Docentes (RAD) do IF Goiano.
Art. 8º O servidor deverá procurar atendimento médico ou orientação nos canais
oficiais, inclusive telefone, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (pelo telefone
136 ou no site https://coronavirus.saude.gov.br/) ou nos canais de comunicação das
secretarias estaduais e municipais de saúde, quando:
I - apresentar sinais e sintomas gripais ou quaisquer outros compatíveis com a
COVID19, enquanto perdurar essa condição;
II - coabitar com pessoa com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por
COVID-19; ou
III - sempre que surgirem dúvidas a respeito da COVID-19 ou de seus fatores
associados.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, o servidor deverá executar suas
atividades remotamente por 14 dias, ou até um resultado negativo, e comunicar a
situação, via e-mail institucional, imediatamente à sua chefia imediata.
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Art. 9º Estabelecer o Calendário de Retomada Gradual das Atividades Acadêmicas
Presenciais do Campus Avançado Catalão, na etapa amarela, em consonância com a
Portaria nº 1074/2021 e seu Anexo II - Cronograma de Retorno, iniciando-se com o
retorno das atividades presenciais, conforme o disposto a seguir;
I - Início da etapa amarela, a partir de 10 de novembro de 2021, com data prevista
para término em 30 de dezembro de 2021;
II - Início da etapa verde em 2 de fevereiro de 2022.
§1º É facultado ao estudante a participação nas atividades presenciais, enquanto não
ocorrer a retomada integral (etapa verde) das atividades acadêmicas presenciais;
§2º A opção pela participação ou não, nas atividades acadêmicas presenciais, deverá
ser notificada pelo estudante ou seu responsável legal, quando menor de idade, por
meio da assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade, conforme anexo IV da
Portaria nº 1074/2021 e enviada à Assistência Estudantil e/ou Coordenações de
Cursos, que divulgará as datas para realização deste procedimento e meios de
remessa a serem utilizados;
§3º Todas as atividades presenciais, sejam elas administrativas ou acadêmicas,
planejadas para as etapas descritas nesta portaria poderão ser suspensas ou
alteradas, a depender dos indicadores de risco de disseminação da COVID-19 na
região geográfica do campus, periodicamente divulgados pela Secretaria de Saúde
do Estado de Goiás;
Art. 10º A etapa amarela implicará na realização de atividades presenciais, em
concomitância com o ensino remoto, seguindo como sugestão o Cenário 7 da
Portaria 1074/2021. Contemplará as seguintes atividades:
I - atendimento presencial de estudantes em atividades de orientação de estágio;
II - atendimento presencial de estudantes em atividades de orientação de projetos de
pesquisa, ensino e extensão;
III - oferta de horário de atendimento presencial de estudantes dos componentes
curriculares dos cursos técnicos integrados ao ensino médio e cursos superiores;
atividades presenciais com estudantes em práticas de laboratório;
IV - atividades presenciais ofertadas no período vespertino, com a disciplina de
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Tópicos Especiais do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio e com
as disciplinas componentes do Núcleo Integrador do curso técnico em Mineração
integrado ao ensino médio;
V - realização de atividades presenciais de acolhimento em colaboração com os
diferentes setores do campus (Núcleo de Apoio Pedagógico, Assistência Estudantil,
Núcleo de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas, entre
outros) e parceiros externos;
VI - Manutenção do calendário acadêmico do ensino remoto, com finalização do ano
letivo previsto para 18/12/2021.
§1º No caso dos Cursos Superiores ofertados pelo Campus Avançado Catalão, as
atividades presenciais usarão como sugestão o Cenário 7 da Portaria 1074/2021,
tendo como eixo norteador as ementas de Temas Emergentes das disciplinas dos
cursos.
Art. 11º A etapa verde poderá ter seu início com a realização da Semana Pedagógica
2022 do Campus Avançado Catalão e posterior início do calendário acadêmico com
aulas totalmente presenciais.
Art. 12º O detalhamento de todas as atividades acadêmicas, incluindo a sistemática
de agendamentos, atividades presenciais a serem realizadas em cada etapa e demais
aspectos da organização geral em todas as etapas descritas serão tratados pela
Gerência de Ensino e Coordenações dos cursos e disponibilizados pelo Campus
Avançado Catalão junto aos respectivos estudantes e/ou seus representantes.
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