
CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO
Gabinete da Diretoria - Campus Monte Castelo - GAB-MTC

OS Nº 11/2020 - GAB-MTC/CAMP-MTC/IFMA DE 17 DE AGOSTO DE 2020

O Diretor-Geral do IFMA - Campus São Luís - Monte Castelo, nomeado por meio da Portaria nº 5.493 de 15 de setembro de 2016,

publicada no Diário Oficial da União no de 16 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e,

Considerando o início das atividades de ensino de forma não presencial durante
a pandemia COVID-19 para 24 de agosto de 2020 ;

Considerando a Portaria MEC Nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição

das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo

coronavírus – COVID-19, limitadas inicialmente até 31 de dezembro de 2020;

Considerando a Portaria MEC Nº 617, de 03 de agosto de 2020, que dispõe sobre as aulas nos

cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio nas instituições do sistema federal de ensino,

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – COVID-19, limitadas inicialmente até 31

de dezembro de 2020;

Considerando o compromisso do Campus São Luís - Monte Castelo com uma educação pública

de qualidade e inclusiva, de modo a permitir através do auxílio digital, o acompanhamento das aulas

por aqueles que não dispõem de acesso à internet;

Considerando que para o atendimento do auxilio digital fez-se necessário a publicação do Edital
nº 95/2020, com um prazo de inscrições de 15 dias, a fim de ter-se tempo hábil para alcançar o maior

número possível de inscrição dos alunos;

Considerando que publicação da classificação inicial dos selecionados, do referido edital, está

prevista somente para dia 02 de setembro de 2020;

Considerando o tempo necessário para cadastro dos classificados no sistema de

pagamento (SIAF) e emissão das ordens bancárias;

RESOLVE:

Reprogramar o início das aulas, em forma de Atividades Não Presenciais, do dia 24 de
agosto de 2020 para o dia 14 de setembro de 2020 .

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

São Luís - MA, 17 de agosto de 2020.

(assinado eletronicamente)



Claudio Leao Torres (271979)
Gabinete da Diretoria - Campus Monte Castelo
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