
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

ORDEM ADMINISTRATIVA 12/2021 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 16 de abril de 2021

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pela Portaria IFMT nº. 860, de 19.04.2017, publicada no D.O.U. em 20.04.2017.

CONSIDERANDO:

1. A incompreensão acerca dos objetivos da ORDEM ADMINISTRATIVA 010/2021 - CBA-GAB/CBA-
DG/CCBA/RTR/IFMT, pela comunidade interna.

2. As Ordens Administrativas 003, 005 e 007/2021 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, que haviam suspenso
o acesso ao campus, dada a situação crítica do momento em relação a Pandemia, tem seu prazo expirado no dia de
hoje.

3. A necessidade de se garantir, o percentual estabelecido na lei, de atendimento aos serviços considerados essenciais
e estratégicos para o funcionamento do campus, especialmente sob a dificuldade de comunicação com a comunidade
interna e externa, através de mensagens de correio eletrônico (e-mail).

RESOLVE:

Art. 1º. REVOGAR a Ordem Administrativa 010/2021 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT.

Art. 2º. Liberar o acesso dos servidores ao campus, sem a necessidade de autorização prévia dessa Direção Geral, no
período compreendido entre as 7h e as 18h. Como ocorria antes da publicação da Ordem Administrativa 003/2021.

Art 3º. Eventuais atendimentos presenciais demandados pelo público interno e externo deverão ser feitos através de
agendamento prévio, demandados por e-mail e/ou por telefone, e destinam-se a entrega ou recebimento de
documentos. Orientações, esclarecimentos e informações deverão ser prestados pelos meios de comunicação remota.

Art. 4º. As atividades pedagógicas presenciais (aulas práticas), que vinham sendo realizadas sob autorização especial
desta Direção Geral, permanecem suspensas até que ocorra a reclassificação de nossa Capital para o status de Risco
Moderado de contaminação da COVID-19, de acordo com o Decreto Estadual 874/2021 e pelo Boletim
Epidemiológico, emitido pela SES/MT – Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo  Único. O retorno previsto no Caput não se dá de forma automática, mas condicionado a nova autorização
emitida pela Direção Geral do Campus.

Art. 5º. Os endereços eletrônicos abaixo relacionados ainda se mantêm como opção para os cidadãos entrarem em
contato com as unidades organizacionais que compõem o campus.

I. Gabinete da Direção Geral: gabinete@cba.ifmt.edu.br

II. Coordenação Geral de Gestão de Pessoas: cggp@cba.ifmt.edu.br
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