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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va,

Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - h�p://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2020/CGPO/DIFES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 18 de março de 2020.

 

Aos senhores dirigentes das Ins�tuições Federais de Ensino Superior

  

Assunto: Solicitações de informações e apoio - COVID-19

 

  Senhores dirigentes,

 

1.  Em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial
da Saúde, bem como seus potenciais impactos que transcendem a saúde pública, esta
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES vem expor sua consternação e solicitar o que se
segue.

2. Consideradas as potenciais contribuições que as IFES podem oferecer para
atravessarmos esse momento, solicitamos análise dentro de sua respec�va universidade e, se
for o caso, indicação das formas de colaboração e valores para aporte orçamentário
suplementar, com vistas a executar ações de apoio específico ao combate ao coronavírus.

3. Nesse sen�do, solicitamos que, após iden�ficação de condutas de suporte que
a IFES possa oferecer nesse momento, haja elaboração de plano de ações de apoio ao
mencionado objeto, incluindo indicação de valores para execução.

4. Salientamos que as ações poderão englobar a�vidades que envolvam produção
de álcool em gel, oxigênio, reagentes, insumos, testes laboratoriais, entre outras que
porventura se vislumbrar necessidade e per�nência.

5. Diante da necessidade emergencial de medias, solicitamos indicação dos
eventuais suportes que poderão ser oferecidos até às 12h do dia 19 de março de 2020.

 

 Atenciosamente,

 
STEPHANIE SILVA

Coordenadora-Geral de Planejamento e Orçamentos de IFES
 
 

EDUARDO GOMES SALGADO
Diretor de Desenvolvimento da Rede de IFES
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Documento assinado eletronicamente por Stephanie Silva, Coordenador(a) Geral, em 18/03/2020,
às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gomes Salgado, Diretor(a), em 18/03/2020, às
18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério
da Educação.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1964611 e
o código CRC 16A7E264.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.009447/2020-00 SEI nº 1964611


