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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
GABINETE DA REITORIA - GR
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 33518024 - h p://www.ufscar.br

PORTARIA GR Nº 4370, DE 14 DE MARÇO DE 2020

Suspensão
de
aulas
e
atividades
curriculares a partir de 16/03/2020, e
replanejamento
de
atividades
administrativas, como medida de prevenção
ao COVID-19.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, no uso das atribuições legais e estatutárias que
lhe foram conferidas pelo art. 4º do Estatuto da FUFSCar, aprovado pela Portaria MEC nº 1161, de
04/07/1991, publicada no DOU de 05/07/1991 e pelo art. 27 do Estatuto da UFSCar, aprovado pela
portaria SESu/MEC nº 984, de 29/11/2007, publicada no DOU de 30/11/2007, e,
CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do COVID-19,
CONSIDERANDO o primeiro relatório (SEI: 0145057) do Comitê de Controle e Cuidados em relação ao
COVID-19, criado no âmbito da UFSCar (SEI: 0143612), o qual aponta a gravidade epidemiológica e a
dimensão do risco representado por este agravo, avaliação subscrita pela ProGrad e ProACE,
CONSIDERANDO a determinação para suspensão de a vidades escolares e universitárias no Estado de São
Paulo, devido aos primeiros casos de contaminação comunitária.

RESOLVE:
Art. 1º - Suspender as aulas e outras a vidades curriculares presenciais dos cursos de graduação, pósgraduação, especialização e aperfeiçoamento nos 4 campi da UFSCar, a par r de 16/03/2020, até o dia
29/03/2020, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades e orientações das autoridades de
saúde.
Parágrafo único - Esta determinação não se aplica a estudantes dos cursos das áreas da saúde em
estágio hospitalar, os quais deverão se apresentar normalmente a essas a vidades. Fica a critério de suas
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respec vas coordenações de curso, a manutenção ou interrupção do estágio, a ser decidido a par r de
16/03/2020.
Art. 2º - Determinar que as a vidades dos servidores docentes, técnico-administra vos e funcionários
terceirizados sejam replanejadas a par r de 16/03/2020, obje vando minimizar os riscos de
contaminação do COVID-19.
Parágrafo único - O replanejamento de que trata o caput será objeto de novas portarias e orientações
a serem divulgadas a par r dessa data.
Art. 3º - Esta portaria entrará em vigência a par r da sua publicação no Bole m de Serviços Eletrônico.

Profa. Dra. Wanda Aparecida Machado Hoﬀmann
Reitora

Documento assinado eletronicamente por Wanda Aparecida Machado Hoﬀmann, Reitora, em
14/03/2020, às 12:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufscar.br/auten cacao,
informando o código veriﬁcador 0145210 e o código CRC 2D7EBD6D.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.005906/2020-19
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