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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI-PI
Rua João Cabral, 2231 Norte - Bairro Pirajá, Teresina/PI, CEP 64002-150

Telefone: (86) 3216-3204 / 3392 - h�ps://www.uespi.br

 

PORTARIA CONDIR Nº 001/2020                                                                                                  Teresina – PI,
20 de março de 2020.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIREITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
PIAUÍ-CONDIR/FUESPI E REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ-UESPI, no uso de suas atribuições
legais previstas no art. 12, alínea d) do Estatuto da FUESPI e no art. 60, XXIV do Estatuto da UESPI, e

CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Operações de Emergência, reunido em 19 de
março de 2020, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí –SESAPI, solicitando a
expedição de Decreto com medidas excepcionais para o enfrentamento da grave crise de saúde pública
em decorrência da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde – OMS;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Piauí editou o Decreto nº 18.901, de 19 de
março de 2020, que determina as medidas excepcionais
voltadas para o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19;

CONSIDERANDO que é imprescindível a adoção de providências com vistas a preservar a
integridade �sica e a saúde de servidores, professores, discentes, colaboradores e de pessoas que
frequentam as unidades da Universidade Estadual do Piauí instaladas em Teresina e demais cidades do
Estado;

CONSIDERANDO a Portaria PRAD nº 77, de 18 de março de 2020, que estabeleceu até o dia
31 de março de 2020, o regime de trabalho remoto e teletrabalho, como preferencial, nos Campi da
Universidade Estadual do Piauí – UESPI. 

 

RESOLVE AD REFERENDUM:

 

Art. 1º Estabelecer, com exclusividade, o regime de trabalho remoto e teletrabalho até 30
de abril, nos Campi e sede do Palácio Pirajá da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, resguardada
eventual excepcionalidade de relevante interesse público devidamente jus�ficado e comprovado.

Parágrafo primeiro. O período estabelecido no caput poderá ser alterado em caso de
verificação da necessidade da medida.

Parágrafo segundo. Os serviços de vigilância, segurança patrimonial, limpeza, conservação
e higiene não se incluem na suspensão prevista no caput, devendo estas a�vidades serem realizadas em
regime de escala a ser apresentada pelo Fiscal de Contrato.

Art. 2º Suspender o Calendário Acadêmico até 30 de abril de 2020.

Parágrafo primeiro. A suspensão das a�vidades da Universidade Estadual do Piauí deverá
ser considerada no calendário acadêmico como antecipação de férias.

Parágrafo segundo. As Pró-Reitorias Administração, de Ensino de Graduação-PREG, de
Pesquisa e Pós-Graduação-PROP e de Extensão e Assuntos Acadêmicos-PREX providenciarão os ajustes
necessários para o cumprimento do calendário acadêmico, após o retorno das a�vidades.
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Parágrafo terceiro. Permanecem as a�vidades das residências médicas, conforme Circular
no 01/2020 – CNRM/CGRS/DDES/SESU/MEC.

Parágrafo quarto. Permanecem as a�vidades dos internatos, conforme a necessidade de
cada setor, garan�das todas as medidas de proteção aos alunos, e aqueles alunos que não possuem
escala poderão ser realocados para outros ciclos de internato, de comum acordo.     

Art. 3º. Os casos omissos serão dirimidos pela Administração Superior, aplicando-se
subsidiariamente as normas estabelecidas no Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, no
Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, na PORTARIA GAB. SEADPREV Nº 043/2020-A, de 17 de
março de 2020 e na PORTARIA PRAD nº 77, de 18 de março de 2020.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 

                                                                

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por NOUGA CARDOSO BATISTA - Matr.0103054-0, Professor,
em 20/03/2020, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14
do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0273214 e
o código CRC B8BE9255.
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