Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
Resolução 15/2020 - CONSUP/IFRN

30 de abril de 2020

Renova a composição do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e suas atribuições, definidas
originalmente pela Portaria Nº 510/2020 - RE/IFRN.

O PRESIDENTE PRO TEMPORE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que este Conselho, reunido em 24 de abril de 2020, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Art. 9º do Estatuto do IFRN,
CONSIDERANDO
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional publicada pela Organização Mundial da Saúde em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO
a necessidade de prevenção, voltada a conter a propagação do contágio pelo vírus SARS-CoV-2 (ou pelo novo Coronavírus),
visando à preservação da saúde da comunidade acadêmica e de seus respectivos familiares no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte;

CONSIDERANDO
a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO
a Portaria nº 376/GM/MEC, de 3 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível
médio, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19;

CONSIDERANDO
o Decreto nº 29.634, de 22 de abril de 2020, que prorroga as medidas de saúde para o enfrentamento do novo coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências;

CONSIDERANDO
a necessidade de implementar medidas que diminuam e/ou eliminem as vias de transmissão do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), e

CONSIDERANDO,
por fim, a necessidade de atuação da gestão superior do IFRN, no sentido de manter a comunidade acadêmica devidamente
informada sobre o tema,

R E S O L V E:

I - RENOVAR, por tempo indeterminado, a designação dos servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro,
permanecerem enquanto Comitê de Enfrentamento à Covid-19, no âmbito do IFRN:
NOME

MATRICULA SIAPE

