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PORTARIA N°.: 03/2020 

 

Dispõe sobre o funcionamento das atividades 
acadêmicas do IESRSA diante da situação de 
pandemia do Coronavirus (COVID-19)   

 

   A VICE-DIRETORA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR RAIMUNDO SÁ, no uso de suas atribuições, definidas pelo Regimento 

Geral da Faculdade R. Sá e pela legislação de ensino, bem como considerando as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e do 

Governo do Estado do Piauí para o enfrentamento da pandemia do Coronavirus 

(COVID-19); 

   Considerando ainda que a prevenção da transmissão é 

imprescindível para evitar a propagação da doença; 

   RESOLVE: 

Art. 1°. SUSPENDER as atividades acadêmicas desta Instituição de Ensino Superior 

no período compreendido entre 17/03/2020 e 31/03/2020. 

Parágrafo Primeiro. A suspensão das atividades acadêmicas deverá ser considerada 

como antecipação das férias do mês de julho do corrente ano. 

Parágrafo Segundo. A Coordenação de Graduação e as Coordenações dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação do IESRSA deverão providenciar os ajustes necessários 

do calendário escolar, após o retorno das aulas.  

Art. 2°. O setor administrativo do IESRSA, por sua vez, funcionará em regime 

especial, para evitar a propagação da doença, de forma que o atendimento presencial 

somente poderá ser realizado com a quantidade limitada de 10 (dez) pessoas por 

ambiente. 

Parágrafo Único. O atendimento remoto (email, telefone e whatsapp) será mantido 

normalmente.   
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Art. 3°. Os professores e técnicos administrativos, bem como os respectivos membros 

do grupo familiar residentes no mesmo domicílio, que tenham retornado de viagem ao 

exterior ou de municípios com casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) nos 

últimos 14 (quatorze) dias deverão enviar imediatamente comunicação por email para 

a Diretoria Administrativa da IES (administrativorh@faculdadersa.com.br).   

Art. 4º. Os alunos, bem como os respectivos membros do grupo familiar residentes no 

mesmo domicílio, que tenham retornado de viagem ao exterior ou de municípios com 

casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) nos últimos 14 (quatorze) dias 

deverão enviar imediatamente comunicação por email para a Coordenação 

respectiva. 

Art. 5º. Durante o período de suspensão das atividades acadêmicas estabelecido no 

artigo 1º, novas medidas poderão ser adotadas para o enfrentamento seguro da 

pandemia.   

Art. 6°. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação. 

   Picos/PI, 16 de março de 2020. 

 

_________________________________ 
Roberta Mara de Deus Urtiga 

Vice-Diretora do Instituto de Educação Superior Raimundo Sá 
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