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Dispõe sobre a instiuição do Comitê de 
Assessoramento e Monitoramento de Crise da 
Covid-19 no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 
Mineiro 

 
 
 

O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
nº 11.892/2008 e as portarias nº 1.319 de 25/07/2018, publicada no DOU de 26/07/2018, nº 
1.636 de 10/09/2018, publicada no DOU de 12/09/2018, nº 375, 376, 377 e 378 de 
12/03/2020, publicadas no DOU de 16/03/2020, em sessão realizada no dia 15 de abril de 
2020, RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar a instituição do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise da 
Covid-1 no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 
Mineiro - IFTM. 

Art. 2º - O Comitê é órgão consultivo, de articulação e de assessoramento à reitora sobre a 
consciência situacional em questões decorrentes da pandemia da covid-19, com o objetivo 
de implementar, sob a tutela das orientações e medidas definidas pelos órgãos competentes, 
ações que visemà proteção da coletividade e ao enfrentamento da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), monitorando-as, redefinindo-as ou 
suspendendo-as, de sorte a zelar pela máxima efetividade na mitigação dos efeitos em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), além de avaliar os 
casos excepcionais correlatos. 

Art. 3º - O Comitê é composto pela reitora – quem o presidirá -, vice-reitora, pró-reitores, 
diretores-gerais de campi, diretores de campi avançados, chefe de Gabinete da Reitoria, 
diretor (a) de Comunicação Social e Eventos, diretora de Gestão de Pessoas, diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação e um membro do Conselho Superior. 

§ 1º Os membros do Comitê poderão se fazer representar nas reuniões por seus susbstitutos 
legais na função ou, excepcionalmente, mediante prévia indicação formal,por ocupante de 



função gratificada ou cargo de direção na Instituição. 

§ 2º Apresidente poderá convidar para participar das reuniões do Comitê, de acordo com o 
tema a ser discutido, servidores docentes e técnico-administrativos em educação do seu 
quadro, discentes, pais de alunos, representantes da Sociedade Civil Organizada e 
profissionais afetos ao assunto. 

Art. 4º - O Comitê se reunirá sempre que convocado pela sua presidente. 

Parágrafo Único -  No início dos trabalhos, a presidente nomeará secretário (a) ad hoc, quem 
terá, sem prejuízo de outras atribuições, a incumbência de registrar em ata a Ordem do Dia, 
síntese das discussões. 

Art. 5º - O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários com o objetivo de auxiliar 
no cumprimento de suas atribuições. 

Art. 6º - A participação no Comitê e nos grupos de trabalho será considerada prestação de 
serviço público relevante, não remunerada. 

Art. 7º Compete ao Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise da Covid-19: 

I -  planejar, organizar, coordenar e controlar, no âmbito de atuação e competência do IFTM 
e nos termos das diretrizes fixadas pelo Poder Executivo Federal, as medidas a serem 
empregadas durante a Emergência em Saúde Pública de que trata o caput; 

II - observar, harmonicamente, as diretrizes fixadas pelos Poderes Estaduais e Municipais 
na circunscrição de atuação do IFTM; 

III - produzir relatórios com dados técnicos das ações administrativas em curso; 

IV - quando solicitado, emitir pareceres, apresentar recomendações e prestar 
esclarecimentos a quem de direito for; 

V - promover campanhas do que é, como se tratar e como se prevenir do Covid-19; 

VI - dar publicidade dos seus atos, divulgando à comunidade acadêmica e ao público externo 
– valendo-se das mídias disponíveis na Instituição - informações relativas às medidas 
adotadas durante o estado de ESPIN; e 

VII- propor, de forma justificada, a este Conselho Superior o encerramento das atividades 
do Comitê de Assessoramento e Monitoramento de Crise da Covid-19. 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Uberaba, 15 de abril de 2020. 

 

 

 
Deborah Santesso Bonnas 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 
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