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PORTARIA Nº 055, DE 24 DE MAIO DE 2018. 

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE        
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - CAMPUS           
VIAMÃO, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº              
686, de 24 de abril de 2017, e CONSIDERANDO: 

a) Os problemas de deslocamento até o Campus Viamão,        
causados pela absoluta escassez de combustível na região metropolitana,         
amplamente divulgada pelos meios de comunicação; 

b) A redução nos horários de transporte coletivo no município de          
Viamão e demais municípios da região metropolitana, que impossibilita o início e            
término das aulas em horários regulares, afetando a segurança da comunidade; 

c) As incertezas advindas do momento vivenciado em razão da         
mobilização social conhecida como “greve dos caminhoneiros”. 

 

RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer como dia não letivo o dia 24 de maio de 2018, unicamente                

para os cursos e turmas do turno da noite; 
Art. 2º Suspender o calendário acadêmico e as atividades administrativas a           

partir do dia 25 de maio de 2018, sexta-feira, até que voltem à normalidade as               
situações mencionadas nas considerações desta portaria. 

Art. 3º Embora as atividades administrativas estejam suspensas, os         
servidores e demais colaboradores deverão permanecer em regime de teletrabalho,          
acessando sistemas, e-mail institucional e demais ferramentas eletrônicas,        
comprometidos com o acompanhamento das demandas remotamente. 

Art. 4º Os dias de reposição das aulas serão previstos em nova portaria a ser               
emitida pela Direção Geral, após deliberação do Conselho de Campus. 

Art. 5º A Direção do Campus Viamão acompanhará a necessidade de se            
manter a suspensão do calendário acadêmico durante os próximos dias e todas as             
decisões serão comunicadas por meio institucional, em nosso portal na internet e            
redes sociais, esforçando-nos para minimizar os transtornos.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

 


