SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG
GABINETE DA REITORA
PORTARIA Nº 0723/2020
Dispõe sobre a alteração do período de
suspensão
das
atividades
administrativas e acadêmicas em todos
os campi da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG, em consequência das
medidas de prevenção e enfrentamento
da pandemia provocada pelo novo
Coronavírus (Covid - 19) e dá outras
providências.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG, no uso das
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, e
considerando:
a) A portaria nº 533/2020, de 20 de março de 2020;
b) A avaliação do contexto atual da pandemia Covid-19 pelo Comitê de Monitoramento
do Coronavírus (Covid-19) e a revisão do Plano de Contingência da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG, que resultou na versão “Versão 1.2”.
RESOLVE:
Art.1º Manter a suspensão das aulas, eventos e atividades acadêmicas
extracurriculares para os Cursos de Graduação e de Pós-Graduação na modalidade
presencial a partir de 16/03/2020, por tempo indeterminado.
Art. 2º A suspensão será reavaliada a partir da indicação do Comitê de
Monitoramento do Coronavírus (Covid-19), que irá considerar o contexto da pandemia
e o plano de retomada das atividades presenciais.
Parágrafo único – O plano de retomada das atividades deverá considerar as
medidas de proteção individual e coletiva, bem como o distanciamento social.
Art. 3º Instituir a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial,
(preferencialmente de tecido) por tempo indeterminado, para docentes, discentes,
gestores, técnicos-administrativos em educação e trabalhadores terceirizados, durante

a realização de atividades de atendimento ou convívio público, conforme orientação do
Ministério da Saúde.
Art. 4º As demais orientações da portaria nº 533/2020, de 20 de março de 2020
permanecem vigentes.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
Reitoria da Universidade
Em 04 de maio de 2020.

Prof.ª Dr.ª Cleuza Maria Sobral Dias
Reitora
(a via original encontra-se assinada)

