
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Diretor - Campus Viana

RESOLUÇÃO Nº 7/2021 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

Aprova o Plano de Retorno Gradual
às A vidade Pedagógicas
Presenciais do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IFMA, Campus Viana.

    O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO, CAMPUS VIANA, no uso de suas atribuições consagradas na Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro
de 2018, com base nos termos da Portaria nº 5430, de 18 de novembro de 2020, publicado no DOU nº221 de 19 de novembro de
2020 e, no uso de suas atribuições legais; e

       CONSIDERANDO as deliberações emanadas da 3ª Reunião Ordinária do CONDIR/Campus Viana, realizada em 15
de setembro de 2021.

       CONSIDERANDO a aprovação do referido documento pelo Comitê de Crise Local do COVID-19 do Campus Viana do
IFMA.

       CONSIDERANDO o que determina a Portaria nº 3350 de 10 de Agosto de 2021, do IFMA.

         RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADE PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS do IFMA/Campus
Viana, para o ano le vo de 2021.2.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3°. Publique-se no Bole m de Serviços.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prof. Dr. Fábio Lustosa Souza
Presidente



Código Verificador:
Código de Auten cação:

Documento assinado eletronicamente por:

Fabio Lustosa Souza , DIRETOR GERAL - CD2 - GAB-VNA, em 16/09/2021 11:54:18.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 15/09/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:

325071
61a80490e8



PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS  PRESENCIAIS -

IFMA CAMPUS VIANA



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3

1. DIAGNÓSTICO INICIAL 4

1.1 Infraestrutura e capacidade de ocupação do Campus 4

1.2 Situação de risco e índice de imunização 9

1.3 Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (APNP’s) 11

2. PROTOCOLO SANITÁRIO 16

2.1 Medidas de distanciamento social 16

2.2 Medidas de prevenção à saúde 16

2.3 Protocolo de Segurança para Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) para a Biblioteca
17

2.3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para equipe de trabalho durante
atendimento ao usuário e manuseio de materiais bibliográficos 18

2.3.2 Orientações para os usuários no início dos atendimentos presenciais (Ao se deslocar para
o interior da biblioteca, o protocolo de biossegurança deverá ser respeitado) 18

2.3.3 Durante os serviços de atendimento ao usuário: 19

2.3.4 Condutas internas de higiene quando da devolução dos livros: 19

2.3.5 Condutas internas diárias de higiene (servidores e outros funcionários): 19

2.4 Espaços abertos do Campus 20

2.5 Medidas de sanitização de ambiente 20

2.6 Protocolo de aferição e controle da temperatura 21

2.7 Protocolo de uso e higienização do transporte escolar 21

3. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA 21

4. AÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS 22

4.1. Avaliação diagnóstica 25

4.2 Recuperação da Aprendizagem 25

4.3 Formação de Servidores 26

4.4 Procedimentos de Combate à Evasão 26

5. ACOLHIMENTO À COMUNIDADE 26

5.1 Aos servidores, terceirizados e estudantes 26

6. ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO 27

7. ORGANIZAÇÃO DAS FASES DE RETORNO 27

7.1 Primeira Fase (Atividades Pedagógicas totalmente não Presenciais - APNP) 27

7.2 Segunda Fase (Início Gradual da Retomada Presencial) 27

7.3 Terceira Fase (Regime de oferta mista das Atividades Pedagógicas) 28

7.3.1 Caracterização das modalidades de oferta: 28

7.3.2 Orientações gerais sobre a oferta das atividades pedagógicas durante a FASE 03: 29

7.4 Quarta Fase (Retomada completa das Atividades Pedagógicas Presenciais) 30

1



8. AÇÕES DE RETORNO PRESENCIAL DO CAMPUS VIANA 31

9. DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 31

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 33

Anexos 34

2



APRESENTAÇÃO

A pandemia do COVID-19 nos trouxe em muitos momentos desafios a serem superados,
incluindo o mais difícil deles, a perda de alguém que amávamos. Além disso, vários contextos
foram afetados, o Campus Viana passou por profundas adaptações, que dentre outras coisas,
privou-nos do convívio social de seus servidores e alunos, sendo as rotinas alteradas, e nossos
alunos e servidores tiveram que aprender a utilizar de estratégias pedagógicas pouco usadas
antes da pandemia, a exemplo da educação a distância.

Hoje, com o avanço da vacinação, que compreende a faixa etária de todos os estudantes do
IFMA, surge uma nova esperança de retorno presencial, onde conseguimos perceber os
anseios dos servidores, estudantes e pais em meio às incertezas deste cenário. Certamente a
possibilidade é real, e temos analisado cuidadosamente para que seja realizada da forma mais
segura possível para toda a nossa comunidade.

O Plano de Retorno Gradual às Atividades Pedagógicas Presenciais do IFMA/Campus Viana, foi
elaborado em conformidade ao que determina a Portaria IFMA Nº 3350, de 10 de Agosto de
2021, que traz diretrizes sobre a organização das ações de retorno. Nesse contexto, uma
equipe multidisciplinar, instituída através da PORTARIA Nº 146/2021, DE 16 DE AGOSTO DE
2021, da Direção-Geral do Campus Viana, realizou as atividades de mapeamento e de ações
estratégicas a serem implementadas, a fim de que o retorno seja gradual e seguro para toda a
comunidade do Campus.

Aqui serão detalhadas as ações que irão compor a nossa volta gradativa. Para que possamos
utilizar a fase mista, precisamos atingir alguns indicadores, incluindo o índice de vacinação dos
nossos servidores e estudantes contidos na Portaria IFMA Nº 3350, de 10 de Agosto de 2021.
A nossa equipe irá se reunir constantemente para avaliar as condições sanitárias que
permitam o avanço das fases de retorno gradual. Voltaremos após as férias na segunda fase
do retorno (25/10/2021), já com a possibilidade de alguns momentos presenciais que podem
ser melhor compreendidos na leitura deste documento. O passo seguinte será a migração,
ainda sem data definida, para a terceira fase, onde teremos as aulas mistas, o que permitirá a
volta das atividades presenciais de forma mista e regular.

Diante deste cenário, o referido documento visa a publicidade das ações que serão realizadas,
de forma a assegurar o retorno da comunidade escolar, com o maior grau de segurança
sanitária, e com a preocupação na manutenção da qualidade do ensino e formação cidadã, as
quais fazem parte da nossa missão institucional.
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1. DIAGNÓSTICO INICIAL

1.1 Infraestrutura e capacidade de ocupação do Campus

A Portaria do Ministério da Saúde nº 1.565, de 18 de junho de 2020, recomenda manter
distância mínima de 1,00 m (um metro) entre pessoas em lugares públicos e de convívio
social. Com o planejamento pedagógico de atividades presenciais, o Campus Viana dispõe de
estrutura física que atende à determinação nos seus espaços físicos internos e externos.

Os espaços estão distribuídos da seguinte forma: O IFMA Campus Viana possui em sua
infraestrutura física, 11 salas de aula divididas em dois blocos, com capacidade para 40 alunos
cada, destas, 5 estão completamente estruturadas e climatizadas, e pelo menos mais uma
estará apta a atender a demanda escolar até o início do ano letivo de 2022. Com a utilização
do distanciamento de 1,0 metro entre os estudantes e docentes, os assentos serão
redimensionados de forma a atenderem essa prerrogativa (Figura 01).

Figura 01 - Sala de aula

O auditório tem capacidade para atender cerca de 240 pessoas sentadas, estando

completamente estruturado e climatizado. De modo a atender o que regulamenta a Portaria

do Ministério da Saúde nº 1.565, de 18 de junho de 2020, estes assentos serão reduzidos em
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pelo menos 50 %, onde serão demarcadas as poltronas que não poderão ser utilizadas de

forma alternada nas fileiras (Figura 2).

Figura 02 - Auditório

Dos 5 laboratórios, o de informática está em pleno funcionamento (Figura 03), o de ciências

está em fase de montagem e os demais deverão estar estruturados em meados de 2022. A

biblioteca encontra-se estruturada e tem capacidade para receber cerca de 30 alunos

simultaneamente, respeitando o distanciamento social exigido (Figura 04). Os blocos

administrativo, pedagógico e da assistência ao educando estão estruturados e prontos para

receber os servidores lotados neste campus.
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Figura 03 - Laboratório de Informática
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Figura 04 - Biblioteca

Figura 05 - Totem de Álcool em Gel - Entrada dos blocos Administrativo/Pedagógico

O IFMA Campus Viana, possui ainda vários ambientes externos onde os alunos poderão
utilizar durante os intervalos das aulas, respeitando o devido distanciamento. Dentre eles: O
espaço da cantina, o Hall de entrada e a área de vivência, conforme fotos abaixo.
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Figura 06 - Área da cantina

Figura 07 - Hall de entrada
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Figura 08 - Área de vivência

1.2 Situação de risco e índice de imunização

Considerando a Portaria nº 3350/2021, de 10 de agosto de 2021 foi realizado um
levantamento junto a comunidade discente, servidores, pais ou responsáveis, utilizando um
questionário como parte integrante do Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais. A
partir das informações obtidas neste questionário foi possível obter dados sobre as
especificações de cada grupo. O questionário foi elaborado e amplamente divulgado à toda
comunidade do Campus, os percentuais de respostas por segmento estão apresentados no
Gráfico 01. A consolidação das respostas e suas estratificações estão contidos em anexo a este
plano (ANEXO I).

Com relação à vacinação, as informações obtidas através do questionário foram consolidadas
com base no acompanhamento realizado pelo setor de saúde do Campus Viana. Dessa forma,
foi possível apresentar o índice de imunização dos servidores e estudantes individualmente
(Gráfico 02 e 03).
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Gráfico 01 - Percentual de participação na pesquisa em relação ao total por segmento.

Gráfico 02 - Índice de imunização dos servidores (docentes e técnicos administrativos) e terceirizados

até o dia 13/09/2021.
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Gráfico 03 - Índice de imunização dos estudantes até o dia 01/09/2021.

1.3 Acompanhamento das Atividades Não Presenciais (APNP’s)

Para obter informações referentes à participação dos estudantes nas Atividades Pedagógicas

Não Presenciais (APNP’s) foi realizado um levantamento junto às coordenações dos cursos

subsequentes e integrados do Campus, conforme os gráficos a seguir.
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Cursos Subsequentes:

Gráfico 04 - Participação dos estudantes de Administração nas APNP’s

Gráfico 05 - Participação dos estudantes de Agricultura nas APNP’s
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Gráfico 06 - Participação dos estudantes de Aquicultura nas APNP’s

Gráfico 07 - Participação dos estudantes de Comércio nas APNP’s
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Gráfico 08 - Participação dos estudantes de Desenvolvimento de Sistemas (vespertino) nas APNP’s

Gráfico 09 - Participação dos estudantes de Desenvolvimento de Sistemas (noturno)  nas APNP’s
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Cursos Integrados:

Gráfico 10 - Participação dos estudantes de Administração (integrado) nas APNP’s

Gráfico 11 - Participação dos estudantes de Agricultura (integrado) nas APNP’s
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2. PROTOCOLO SANITÁRIO

O retorno das atividades presenciais com servidores (docentes, técnicos administrativos e
terceirizados), discentes e demais frequentadores do Campus Viana obedecerão às
recomendações do Comitê de Crise Central - IFMA/Reitoria, Comitê de Crise do campus Viana,
Comitê de Crise do Município de Viana e as demais Legislações Sanitárias Vigentes.

Antes do retorno de qualquer tipo de atividade, todos os ambientes devem ser desinfetados,
obedecendo sempre as orientações presentes na Portaria de Nº 2.934 IFMA/REITORIA.

Em relação às atividades coletivas como reuniões gerais, realizações de eventos, visitas
técnicas locais e colações de grau, estas deverão estar condicionadas às análises criteriosas e
rotineiras dos cenários pandêmico no município de Viana e região, bem como as
recomendações do Comitê de Crise Central - IFMA/Reitoria, Comitê de Crise do campus Viana,
Comitê de Crise do Município de Viana e as demais Legislações Sanitárias Vigentes.

2.1 Medidas de distanciamento social

Adotaremos o sistema de revezamento dos horários de entrada e saída dos alunos de modo a
não gerar aglomeração entre os discentes das mais diversas turmas e modalidades de ensino
ofertados pelo Campus;

As salas de aulas devem estar com as cadeiras distantes umas das outras, seguindo o
distanciamento de no mínimo 1,0m (um metro) entre elas;

As turmas serão divididas conforme a quantidade de alunos que manifestarem interesse ao
retorno misto ou presencial, seguindo o distanciamento proposto diante do espaço das salas
de aula, observando-se a capacidade máxima de até 20 alunos por sala de aula, podendo
também ser utilizado o espaço do auditório do Campus, sempre observando uma capacidade
máxima de até 30% de sua totalidade e, sempre que possível, deve haver troca da circulação
de ar dentro do seu interior, através de abertura de portas e janelas, se houver.

Reduzir ao máximo a circulação de alunos, servidores e terceirizados nas áreas comuns e fora
de seus ambientes, salvo quando houver necessidade respeitando o distanciamento social;

O atendimento à comunidade externa, pais e responsáveis fica condicionado aos protocolos
de saúde.

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos, assim como adotar um comportamento amigável,
sem contato físico, com distância mínima de 1,0m (um metro) entre as pessoas.

2.2 Medidas de prevenção à saúde

É obrigatório o uso de máscaras e/ou protetores faciais aos alunos, servidores e terceirizados
em todos os ambientes do Campus. Também faz-se necessário incentivar o uso de máscaras
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no trajeto de deslocamento para o Campus, seja em transporte coletivo ou compartilhado, e
em lugares públicos e de convívio social;

Além do uso obrigatório de máscara, serão disponibilizados ao servidores os EPIs (luvas,
máscaras e/ou protetores faciais), prioritariamente aos terceirizados que trabalham em
atividades de limpeza, retirada e troca do lixo, higienização de calçados, mobiliários,
maçanetas, corrimãos, dispensadores de álcool em gel etc.;

Praticar medidas de etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, tais como: cobrir nariz e boca
com lenço descartável ou com a curvatura do cotovelo;

Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar compartilhamento de copos, vasilhas, colheres, alimentos e objetos de uso pessoal:
canetas, lápis, borracha, grampeadores e outros;

Incentivar a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70%
antes de entrar na escola;

Será disponibilizado álcool em gel 70% em todos os ambientes e estações de trabalho para
uso dos alunos, servidores e terceirizados, bem como estará disposto na entrada da instituição
(totem) e dispensadores fixos nas paredes dos blocos educacionais e administrativos.

Os reservatórios de água e bebedouros deverão ser limpos e higienizados, contudo,
incentivando aos servidores e alunos que tragam recipientes para uso dos bebedouros apenas
para reabastecimento. Desta forma, sugere que sejam lacradas ou substituídas as torneiras a
jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, por torneiras que
permitam a coleta de água em recipientes de uso individual de forma que se evite o contato
da boca do usuário com o equipamento.

As salas de aulas e os ambientes fechados serão sempre que possível abertos e/ou arejados
(portas e janelas) em momentos intercalados a fim possibilitar a renovação de ar;

Será exposto desde o primeiro dia de retorno, cartazes na entrada e demais locais do Campus,
com informações objetivas dos procedimentos de precauções, utilizando linguagens acessíveis
para alunos, visitantes e servidores, incluindo imagens e outras formas de comunicação para
além do código escrito;

2.3 Protocolo de Segurança para Procedimentos Operacionais Padronizados
(POP) para a Biblioteca

Recomenda-se que estas orientações sejam adotadas até que haja vacina disponível para toda
população e/ou que seja decretado pelas autoridades competentes o fim do estado de
pandemia, observando constantemente as orientações da Organização Mundial de Saúde
(OMS), o Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Maranhão e, em consonância, com o
Comitê Gestor de Crise do IFMA, criado com a finalidade de elaborar o plano de contingência
e orientar sobre as ações necessárias para o enfrentamento da emergência da saúde pública
decorrente do novo coronavírus no âmbito do IFMA, bem como o Comitê Local de Crise para o
Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19) do campus Viana responsável por propor,
acompanhar e executar ações ligadas às áreas de Infraestrutura e Compras, com o objetivo de
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reduzir os riscos sanitários do COVID-19 no retorno às atividades presenciais.

Ressalta-se que a Biblioteca é um espaço em que se concentram duas grandes atividades que
demandarão um cuidado redobrado neste momento de pandemia: a circulação (empréstimo e
devolução) de materiais bibliográficos e a disponibilização de espaço para estudos. Torna-se,
portanto, importante evidenciar que para a realização dessas duas atividades, acontecem o
contato direto com diversos usuários e aglomeração em espaços fechados, o que contraria as
recomendações das autoridades sanitárias. Sendo assim, elabora-se este documento, tendo
em vista a especificidade da Biblioteca em constituir-se com um setor de atendimento e
disponibilização de espaço fechado, onde há o manuseio e troca de materiais entre servidores
e usuários, aglomeração de pessoas e utilização conjunta de espaços.

2.3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para equipe de trabalho
durante atendimento ao usuário e manuseio de materiais bibliográficos

a) máscaras N95;

b) viseiras/protetor facial do tipo face shield;

c) luvas nitrílicas;

d) aventais de proteção corporal (para profissionais que estarão trabalhando na circulação de
materiais e reposição do acervo);

e) Instalar contenção de acrílico ou com outro material a ser definido, para recepção de
usuários no balcão de atendimento;

f) colocação de dispensers, antes da entrada da Biblioteca, balcão de atendimento, e demais
espaços que se fizerem necessários para higienização das mãos com álcool em gel 70%.

2.3.2 Orientações para os usuários no início dos atendimentos presenciais (Ao
se deslocar para o interior da biblioteca, o protocolo de biossegurança deverá
ser respeitado)

a) higienizar as mãos com álcool a 70% disponíveis nos dispensers, assim que chegarem à
Biblioteca;

b) utilizarem corretamente a máscara;

c) manterem o distanciamento social mínimo de 1,5 metros;

d) observarem todas as orientações de prevenção ao COVID-19 adotadas na Biblioteca, que
deverão estar afixadas em local de bastante visibilidade;

e) não tocar em maçanetas ou em outros mobiliários e equipamentos se não for utilizá-los;

f) guardar bolsas e demais pertences, em local apropriado para esse fim, e sempre que
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possível desinfete-os antes de acondicioná-los;

g) será permitido somente 2 (dois) usuários por mesa sentados em lados extremos.

2.3.3 Durante os serviços de atendimento ao usuário:

a) Orientar os usuários quanto a demarcação dos espaços que ele poderá utilizar no ambiente
da biblioteca;

b) o número máximo de usuários no interior da biblioteca será de 25 pessoas, caso a lotação
seja atingida, o usuário será orientado a aguardar sua vez do lado de fora;

c) acesso à sala de estudos ou outros espaços coletivos da biblioteca serão fechados;

d) acesso aos computadores, será por tempo controlado, por agendamento prévio,
obedecendo as regras de distanciamento, e permitindo apenas a no mínimo de 1,5 metros e
1(uma) pessoa em cada estação.

2.3.4 Condutas internas de higiene quando da devolução dos livros:

As devoluções de material bibliográfico constituem, neste período, um dos principais meios de
contaminação. Dessa forma, para minimizar as chances de infecção da equipe, recomenda-se
que:

a) as devoluções deverão ser realizadas, exclusivamente, em locais adaptados para este fim,
em caixas de papelão disponibilizadas em local a ser definido. Essa medida visa impedir que os
colaboradores não as recebam diretamente nos postos (balcões), onde a probabilidade de
contaminação seja maior;

b) quando for realizar a devolução do material, respeitando a distância mínima de segurança,
o usuário deverá mostrar ao servidor o material a ser devolvido. O servidor poderá realizar a
anotação do número de tombo do exemplar para, posteriormente, realizar os procedimentos
de devolução no sistema Biblivre;

c) os materiais devolvidos deverão seguir para a quarentena por um período de 14 dias
corridos, sendo recomendável para este fim, uma sala ou local isolado para retenção das
caixas de devoluções;

d) passado o período de quarentena, essas caixas serão abertas, cada obra será limpa com
pano seco e estará disponível para empréstimo, considerando que esses materiais estão
seguros, sem risco de contaminação do vírus, para serem inseridos no acervo da Biblioteca;

e) os livros devolvidos não voltarão ao acervo e nem serão emprestados sem obedecer ao
isolamento.

2.3.5 Condutas internas diárias de higiene (servidores e outros funcionários):

a) Limpeza diária da Biblioteca pela equipe de higienização, atuando na desinfecção das
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mesas, cadeiras, cabines de estudo individual, computadores, armários guarda-volumes
(quando forem utilizados), balcões, portas, maçanetas, estantes, etc., utilizando solução a 1%
de hipoclorito de sódio (água sanitária) ou álcool líquido 70%, seguindo as recomendações
necessárias e tendo o devido cuidado com os equipamentos;

b) manutenção de ambientes arejados (janelas e portas abertas, sempre que possível,
evitando uso prolongado do ar-condicionado);

c) as atividades desenvolvidas nas bibliotecas deverão ser feitas de forma gradativa e
cautelosa;

d) suspender quaisquer atividades que estimulem o encontro presencial e a aglomeração de
pessoas no ambiente da biblioteca (tais como oficinas, palestras, seminários, reuniões e afins);

e) as medidas elencadas neste protocolo poderão ser alteradas ou suspensas, a depender do
cenário da situação de pandemia;

f) as devoluções dos livros estão programadas para a primeira semana, após o retorno das
atividades escolares. Desta forma, não será gerado qualquer tipo de penalidade aos usuários,
que estejam com livros emprestados durante o período de suspensão das aulas por conta da
pandemia, devendo os mesmos se atentar quanto ao prazo estipulado pela biblioteca para
devoluções;

g) os casos que não estão previstos neste protocolo, serão resolvidos pela Administração da
Biblioteca e/ou Comitê Local de Crise para o Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), em
comum acordo, quando pertinente.

2.4 Espaços abertos do Campus

O Campus conta com estrutura e espaços suficientes para atendimento de toda comunidade
escolar, possibilitando que sejam respeitadas as normas de segurança e distanciamento. O
deslocamento interno no campus, a coletividade na praça de convívio, na área de vivência e
no rol de entrada podem ser feitos considerando os protocolos de segurança.

2.5 Medidas de sanitização de ambiente

A desinfecção dos ambientes deverá ser, obrigatoriamente, realizada de forma diária e as
equipes de serviços gerais do Campus serão orientadas quanto à forma adequada de realizar a
desinfecção dos ambientes;

A desinfecção deve, obrigatoriamente, ser realizada nas superfícies de computadores,
teclados, mouses, impressoras e outros aparelhos eletrônicos com álcool isopropílico, ou na
ausência deste, com álcool líquido a 70%;

Será elaborado cronograma de limpeza e desinfecção de pisos e mobília dos ambientes após a
finalização de cada turno de aula;

Os produtos de limpeza indicados para desinfecção no caso do COVID-19 são: álcool 70%,
solução de hipoclorito 1% e detergentes contendo cloro ativo.
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Será realizada limpeza de calçados com a instalação de tapete antibacteriano, (kit composto
por tapete úmido e seco), para realizar a higienização dos calçados. No tapete úmido deverá
ser adicionada a solução higienizadora (água sanitária com concentração de 2,0% a 2,5%
diluída em água potável);

Recomenda-se a não varredura das superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos a ser veiculados pelas partículas de pó. Deste modo adotara a varredura
úmida que pode ser realizada com rodo e panos de limpeza de pisos;

2.6 Protocolo de aferição e controle da temperatura

Será feita a triagem de todas as pessoas que frequentam o campus, com verificação da
temperatura, usando termômetro infravermelho. Essa aferição será realizada pela equipe de
saúde do campus que também orientarão quanto à higienização das mãos;

A aferição da temperatura deverá ser feita pela equipe de gerenciamento dos procedimentos
do protocolo de aferição e controle da temperatura, devidamente preparados e treinados
para manuseio do equipamento aferidores;

Caso seja identificado algum estudante com temperatura acima de 37,8°C, ele deve aguardar
o acolhimento da equipe de saúde em espaço apropriado e ventilado, com a seguinte
estrutura mínima: mesa, cadeiras, aparelho de pressão e oxímetro para verificação dos demais
sinais vitais;

2.7 Protocolo de uso e higienização do transporte escolar

O transporte escolar municipal e intermunicipal é de inteira responsabilidade de suas
respectivas secretarias dos municípios de Viana, Cajari, Matinha, Penalva e Olinda Nova do
Maranhão;

Será obrigatório o uso de máscaras pelos motoristas e por todos os usuários que tenham
acesso ao transporte escolar;

Todos os motoristas deverão serão devidamente preparados e treinados pelas suas
respectivas secretarias no que diz respeito aos protocolos de biossegurança adotadas para
mitigação da Covid-19;

Será recomendada a limpeza diária, interna e externa do transporte, bem como a higienização
dos pontos de contato com soluções adequadas para desinfecção ou outros produtos
específicos para a higiene automotiva;

Recomenda-se a circulação com as janelas abertas, sempre que possível;

Será recomendada a disponibilização de materiais de higiene para todos os transportes e
usuários, como álcool em gel 70%, para a higienização corriqueira das mãos;

Será recomendado que a quantidade de estudantes no transporte escolar obedeça às normas
de biossegurança vigentes.

3. ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE AULA

A distribuição dos horários para fins de intervalo e saída dos discentes do Campus estão
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distribuídas de forma a minimizar aglomerações nas áreas de convívio social.

O intervalo para que os alunos frequentem o ambiente de convívio social do Campus no turno
matutino, será dado entre o 2º e 3º horário para a turma do Curso Técnico em Agricultura
Subsequente e para a turma do Curso Técnico em Agricultura Integrado, o intervalo será entre
o 3º e 4º horário.

No turno Vespertino haverá apenas a turma do Curso Técnico em Administração Integrado,
por isso o intervalo será conforme a figura abaixo.

No turno Noturno teremos as turmas do Curso Técnico em Comércio e Desenvolvimento de
Sistemas que possuem poucos alunos e portanto o intervalo será conforme a figura 9.

Figura 9. Horário de início e término nos cinco horários dos turnos matutino, vespertino e noturno

4. AÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS

O Parecer nº 5/2020, do Conselho Nacional de Educação (CNE), homologado em 01 de junho
de 2020 pelo Ministério da Educação define o retorno gradativo às aulas presenciais. As
instituições de ensino deverão organizar sua estrutura física e pedagógica para o atendimento
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presencial de grupos de alunos previamente definidos. Posteriormente a Portaria IFMA Nº
3350 de 10 de agosto de 2021 incube aos Campus a responsabilidade de elaborar seus planos
de retorno a fim de organizar em fases essa retomada das atividades presenciais.
No que se refere às ações técnico pedagógicas a serem realizadas a Portaria supracitada
estabelece na sua seção IV, 19 incisos que deverão ser levados em consideração para a
construção desse documento. O IFMA Campus Viana por sua vez, através da Diretoria de
Desenvolvimento Educacional, Departamento de Ensino, Coordenações de Curso,
Coordenadoria de Assuntos Estudantis, Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Núcleo de
Apoio aos Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas, planeja suas atividades
buscando o atendimento formativo de docentes e estudantes e adaptações necessárias para
este retorno, considerando princípios e pressupostos da formação humana integral, previstos
no Projeto Político Institucional do IFMA.
Para isso, os setores envolvidos acima se articularão para colocar em prática as 19 ações
técnico-pedagógicas a serem realizadas de acordo a Portaria IFMA Nº 3350/21 de acordo com
o quadro abaixo:

Quadro 01. Ações técnico pedagógicas a serem realizadas.

AÇÃO
SETOR

RESPONSÁVEL

I. Diagnóstico inicial da situação geral dos estudantes e docentes através de
pesquisa a ser realizada com estes; (servidores e alunos que ficarão no
home office)

DDE

II. Avaliação diagnóstica do nível de aprendizagem dos estudantes;
(Orientação aos professores sobre a avaliação diagnóstico) (e-mail ou
reunião)

CAP

III. Recuperação de aprendizagem das atividades remotas dos estudantes;
(encontro pedagógico).

CAP

IV. Organização de formação adequada ao contexto atual para docentes e
técnicos administrativos, com capacitação para os docentes e discente para
atuarem nas formas propostas de Atividades Presenciais em concomitância
com as atividades não presenciais, quando for o caso; (ENCONTRO
PEDAGÓGICO)

CAP

V. Organização do acolhimento aos estudantes, familiares e servidores
(docentes, administrativos e terceirizados) com os suportes necessários; (2
ações: a) servidores em geral; b) alunos e pais.

CAE

VI. Preparação socioemocional dos docentes e demais profissionais da
educação, que podem enfrentar situações excepcionais na atenção aos
estudantes e respectivas famílias;

CAE

VII. Adoção de regime domiciliar para estudantes que sejam de grupo de
risco (Anexo XII), nos termos da lei vigente;

DE/CC

VIII. Concessão de trabalho remoto aos servidores (docentes e técnicos
administrativos) que sejam de grupo de risco (Anexo XII), nos termos da lei
vigente, conforme cada fase; (A partir do questionário e termos a serem
assinados)

DG/DDE/DAP

IX. Realização de reuniões pedagógicas com os representantes de todos os
setores envolvidos na organização do retorno gradual às Atividades
Pedagógicas Presenciais;

DDE/DE/CAP/CC/CAE
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X. Definição e Planejamento das Atividades Pedagógicas que ocorrerão da
forma Presencial e/ou não Presencial, em virtude do retorno gradual e
necessidade de escalonamento de estudantes e servidores (docentes e
técnicos administrativos), considerando os impactos das medidas de
isolamento na aprendizagem dos estudantes e longo período de suspensão
das atividades educacionais presenciais nos ambientes escolares;

DDE/DE/CC

XI. Organização dos horários de aula de forma a não sobrecarregar, além
dos limites permitidos, os docentes e estudantes;

Coordenação de
Curso-CCT

XII. Organização de modelo de Plano de Ensino que contemple a
possibilidade de Atividades Pedagógicas Presenciais e não presenciais
(síncronas e assíncronas);

CAP

XIII. Orientações Pedagógicas, por meio dos colegiados de cursos e/ou
conselhos de classe, das adequações curriculares, tendo em vista que a
seleção e priorização dos conteúdos deverão focar nos objetivos de
aprendizagem;

CC/DE/CAP

XIV. Consideração das adaptações necessárias no planejamento para
estudantes com necessidades educacionais específicas a ser desenvolvido
conjuntamente com os Núcleos de Apoio a Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (Napne) dos campi;

CAP
(tutoria/adaptação)

XV. Organização e definição de fluxo de comunicação aos estudantes e
familiares com várias opções de canais que possam otimizar o contato com
os estudantes;

DDE

XVI. Orientação aos pais/responsáveis dos estudantes dos cursos técnicos
integrados e concomitantes sobre os horários das aulas e a rotina de
estudos semanais e demais informações pertinentes, a fim de que possam
contribuir com as condições favoráveis ao melhor desempenho dos
estudantes nessa nova rotina;

Coordenação de
Curso-CCT

XVII. Organização de atividades pedagógicas interdisciplinares, com a
participação de docentes dos diversos componentes curriculares e demais
envolvidos no processo ensino e aprendizagem;

CC/DE/CAP

XVIII. Realização de procedimentos efetivos de combate à evasão e
retenção escolar com constituição de um comitê local para
desenvolvimento de ações de prevenção e combate a evasão utilizando,
dentre outras, as seguintes estratégias:
a. Monitoramento dos estudantes por turma, identificando fragilidades
pedagógicas e psicossociais que podem comprometer o processo de ensino
aprendizagem a fim de propor soluções;
b. Identificação de estudantes em possível situação de vulnerabilidade
socioeconômica para inclusão em programas de assistência ao educando;
c. Trabalho pedagógico junto aos docentes na identificação de dificuldade
de aprendizagem, orientando a adoção de possíveis e adequadas ações de
intervenção.
d. Estabelecimento de estratégias de busca ativa dos estudantes que não
estejam participando das atividades sejam elas presenciais ou não
presenciais, conforme o caso;

Coordenação de
Curso (fazer

levantamento dos
alunos ausentes)
CAP (Entrar em
contato com os

familiares para sondar
o motivo da
ausência).

(Esta ação será
realizada pela
Comissão Local do
Plano Estratégico de
Permanência e Êxito-
PEPEE estabelecida
pela Portaria Nº
94/2021, DE 11 de
Junho de 2021)
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XIX. organização dos calendários acadêmicos em conformidade com o
cronograma geral do campus com as etapas para o retorno presencial, com
a permissão excepcional do não cumprimento do mínimo de 200 dias de
efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual
dos cursos nos termos Parecer CNE/CP nº 6/2021 .

Departamento de
Ensino

4.1. Avaliação diagnóstica

Considerando, ainda, o Parecer nº 5/2020, do Conselho Nacional de Educação (CNE),

homologado em 01 de junho de 2020, pelo Ministério da Educação, que aponta o retorno

gradativo às aulas presenciais, as instituições de ensino deverão realizar avaliações

diagnósticas aos discentes com objetivo de detectar os níveis de aprendizagem em relação aos

objetivos de ensino. Considerando o contexto pandêmico e reuniões de Conselho de Classe ao

longo do semestre, verifica-se a necessidade de recuperação de alguns conteúdos, neste

sentido e com base na Portaria IFMA Nº 3350 de 10 de agosto de 2021 o setor pedagógico

juntamente com as coordenações de cursos, norteados pelas decisões dos conselhos de

classe, orientarão os docentes na elaboração desses instrumentos diagnósticos que poderão

ser os seguintes:

● Provas;

● Questionários de autoavaliação ao discentes;

● Relatos discursivos dos estudantes em salas virtuais criadas especificamente para os

estudantes exporem suas necessidades;

● Lista de exercícios;

● Avaliação Oral;

● Elaboração de portfólios ou webfólios;

● Criação de materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história

em quadrinhos, mapas mentais, cartazes;

● Outras estratégias avaliativas.

4.2 Recuperação da Aprendizagem

Com base nos resultados das avaliações diagnósticas consolidadas por curso, serão oferecidos
aos estudantes a possibilidade de recuperação da aprendizagem, dos conteúdos e da
frequência escolar, esta última estará condicionada à realização das atividades dos estudos de
recuperação e/ou presencialidade nas atividades online e/ou presencial, conforme cada caso
julgado e deliberado pelos respectivos Conselhos de Classe. Os docentes, por sua vez, se
encarregarão de planejar os estudos de recuperação e elaborar o Plano de Trabalho de
Recuperação das atividades remotas e levarão em conta:

● A situação dos estudantes;

● A comunicação e orientação aos discentes e família, quando for o caso;
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● O período realização das atividades com o acompanhamento do docente;

● O período de avaliação dos resultados dos estudos de recuperação das atividades

remotas.

Estas ações serão organizadas conforme o cronograma do Campus contendo as atividades de

revisão de conteúdos e atividades avaliativas. Este plano deverá ser encaminhado ao setor

pedagógico e a coordenação do curso e posteriormente disponibilizado aos discentes.

4.3 Formação de Servidores

Além das ações já citadas, o Campus Viana se encarregará de organizar, por meio dos setores

competentes, as atividade de acolhimento a servidores e alunos, promoção do diálogos, rodas

de conversa, trocas de experiências, exercícios de ginástica laboral, preparação para a

implementação dos protocolos de biossegurança e formação continuada de professores para

garantir atualizações curriculares por meio das metodologias ativas e uso da tecnologias de

informação e comunicação- TIC´s nas práticas pedagógicas.

4.4 Procedimentos de Combate à Evasão

A Comissão Local do Plano Estratégico de Permanência e Êxito - PEPEE, instituída pela
Portaria Nº 94/2021, de 11 de Junho de 2021, do IFMA - Campus Viana, com o apoio da CAP,
CAE e Coordenadores de Curso, coletará informações dos alunos em situação de risco de
evasão do Campus, a fim de buscar as melhores estratégias para o resgate, permanência e
êxito destes.

4.4.1 - São Estratégias de Resgate, as seguintes:

● Visitas domiciliares;

● Contatos via telefone;

● Reuniões com a família.

4.4.2 - São Estratégias de Permanência, às seguintes:

● Auxílios estudantis; e

● Bolsas de estudo

4.4.3 - São Estratégias de Êxito, as seguintes:

● Aulas de reforço;

● Plantão tira dúvidas; e

● Monitoria.

5. ACOLHIMENTO À COMUNIDADE

5.1 Aos servidores, terceirizados e estudantes

Organização do acolhimento aos estudantes, familiares e servidores (docentes, administrativos

e terceirizados) com os suportes necessários; preparação socioemocional dos docentes e
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demais profissionais da educação, que podem  enfrentar situações excepcionais na atenção

aos estudantes e respectivas famílias.

6. ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO

Considerando o Parecer CNE/CP Nº 6/2021, publicado no DOU de 05/08/2021, no seu art. 4º,
inciso II que dispensa, em caráter excepcional, diante da persistência da Pandemia da
COVID-19 da “obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar,
nos termos do art. 24 da LDB, sem prejuízo da qualidade e da garantia dos direitos e objetivos
de aprendizagem, desde que cumprida a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas
anuais”; e, considerando a Assembleia Departamental, registrada na Ata Nº 48/2021 -
DE-VNA, ocorrida no dia 11/08/2021 que deliberou sobre a reorganização do calendário letivo
escolar de 2021; O Calendário letivo escolar do IFMA Campus Viana sofreu redução de 40 para
31 semanas letivas, sem prejuízos à carga horária de aulas (Apêndice A).

7. ORGANIZAÇÃO DAS FASES DE RETORNO

7.1 Primeira Fase (Atividades Pedagógicas totalmente não Presenciais - APNP)

Durante a permanência na FASE 01 todas as Atividades Pedagógicas acontecerão de forma
remota e obedecerão às diretrizes contidas na PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE
2021.

7.2 Segunda Fase (Início Gradual da Retomada Presencial)

Na FASE 02, as atividades pedagógicas deverão acontecer de forma prioritariamente online,

com autorização de Atividades Presenciais. Considerando o levantamento das demandas

baseadas no Art. 54 da PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021, poderão ser

organizadas as atividades no Campus Viana, na forma presencial, a partir de horários

marcados e escalas pré-estabelecidas, mediante solicitação enviada à Comissão de Retorno

Presencial, que irá deliberar conjuntamente com o Comitê de Crise Local do Campus Viana,

sobre a autorização de realização das atividades abaixo listadas. Outrossim, as atividades

administrativas, segundo determina o inciso XVI, serão de competência exclusiva da

Direção-Geral que determinará a sua aplicabilidade, mediante ato administrativo próprio. A

seguir, listamos as ATIVIDADES que poderão ser realizadas:

I. plantão “tira dúvidas” com pequenos grupos de alunos e docentes;

II. encontros com pequenos grupos para a recuperação de conteúdo;

III. momentos de orientações com estudantes e/ou responsáveis com a equipe de ensino e/ou

docentes e/ou Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE) e/ou equivalentes;

IV. atendimento educacional especializado (AEE e/ou equivalente);

V. organização de espaços físicos com acesso à internet e equipamentos para disponibilização

aos estudantes e docentes que necessitarem;
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VI. ministração de aulas com conteúdos considerados pelos docentes como necessários serem

trabalhados presencialmente;

VII. atividades nos laboratórios;

VIII. abertura da biblioteca para estudos, consultas às obras e empréstimos de livros;

IX. aulas práticas, visitas técnicas e/ou demais atividades presenciais externas às

dependências do campus (Para a realização de ações externas ao Campus, existe a

necessidade do preenchimento e envio do ANEXO V);

X. orientações presenciais de TCC, estágios, pesquisa, extensão e demais programas de

formação profissional;

XI. defesas de TCCs, dissertações, teses e exame de qualificação nas normas vigentes do

presencial e estágios nas normas que dispõem essas diretrizes;

XII. monitoria;

XIII. avaliação da aprendizagem de forma presencial, para grupos reduzidos de estudantes;

XIV. entrega presencial de documentos e protocolos;

XV. reuniões de pequenos grupos, para o planejamento de ações de programas e projetos;

XVI. retomada gradativa das atividades administrativas dos setores, adotando o rodízio de

servidores;

XVII. atividades de ensino que envolvam práticas esportivas corporais em pequenos grupos.

XVIII. demais ações julgadas necessárias e seguras na sua realização presencial.

A autorização das Atividades poderá ser concedida, desde que:

I. observe-se o disposto na Instrução Normativa N° 109, de 29 de outubro de 2020 da

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia e suas

atualizações;

II. não haja suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades

locais;

III. existam condições sanitárias locais (município) que não tragam riscos à segurança das

atividades letivas presenciais;

IV. garanta o acesso integral aos conteúdos a todos os estudantes que eventualmente não

tenham condições de participar da atividade presencial.

7.3 Terceira Fase (Regime de oferta mista das Atividades Pedagógicas)

Para a FASE 03 - REGIME MISTO, será assegurado o atendimento às exigências contidas nos

artigos 58 a 61 da PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. No regime misto, o

Campus Viana poderá adotar as modalidades de aulas, de acordo com o planejamento

elaborado pelo departamento de ensino em conjunto com as coordenações de cursos e terão

a sua ampla divulgação para toda comunidade.
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7.3.1 Caracterização das modalidades de oferta:

I. Alternância das disciplinas e dos estudantes: divide-se o total de componentes curriculares

na turma em 50% com oferta presencial e 50% com oferta não presencial. Com a quantidade

de estudantes divididos em 2 grupos, um grupo estará 100% não presencial realizando as

APNP dos componentes curriculares ofertados não presencialmente, enquanto a outra

metade estará 100% nas Atividades pedagógicas presenciais dos componentes curriculares

ofertados presencialmente. Uma vez concluídos os componentes curriculares em 50% do

tempo, inverte-se os grupos de estudantes.

II. Alternância dos estudantes: os estudantes estarão divididos em 2 grupos. Em intervalos de

períodos definidos no campus, esses estudantes alternam-se entre momentos presenciais e

não presenciais. Nos momentos presenciais os docentes ministrarão aulas e nos momentos

não presenciais serão passadas APNP assíncronas. Desta forma haverá necessidade de o

docente replicar as aulas presenciais nos dois grupos.

III. Alternância dos estudantes com disponibilização de aula similar: os estudantes estarão

divididos em 2 grupos. Em intervalos de períodos definidos no campus, esses estudantes

alternam-se entre momentos presenciais e não presenciais. Nos momentos presenciais os

docentes ministrarão aulas e poderão disponibilizar aulas disponíveis na internet (de uso livre)

com o mesmo conteúdo.

IV. Sala de aula invertida: os docentes disponibilizam aos estudantes os conteúdos a serem

estudados previamente a partir de roteiros de estudos, depois em dias e horários marcados

haverá aula presencial com a turma completa ou dividida em grupos (a depender da

capacidade física do local em que a aula ocorrerá) para debates, dinâmicas e esclarecimentos

de dúvidas acerca do conteúdo.

V. Turma 100% presencial: avaliado a quantidade de estudantes em relação ao espaço físico

do campus, poderão ser ofertadas Atividades Pedagógicas totalmente na forma presencial às

turmas que podem ser acomodadas, respeitando-se o distanciamento físico mínimo exigido

nos protocolos sanitários vigentes. Nessa modalidade, o Campus Viana poderá reduzir a carga

horária de aulas presenciais diárias, substituindo-as por APNP, de acordo com o planejamento

elaborado pelas coordenações de curso, Coordenadoria de Apoio Pedagógico, Coordenadoria

de Assuntos Estudantis, Departamento de Ensino e Diretoria de Desenvolvimento Educacional,

respeitando as particulares por turma e a impossibilidade de participação de alunos e

docentes pertencentes ao grupo de risco.

VI. Outras estratégias que atendam às especificidades do Campus.
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7.3.2 Orientações gerais sobre a oferta das atividades pedagógicas durante a

FASE 03:

❖ Para a adoção das estratégias acima descritas, a comissão de retorno irá, a cada início

de semestre, ou de acordo com necessidades levantadas durante este, emitir um ofício

circular com as instruções sobre qual ou quais modalidades será/serão adotadas com

cada curso e turmas específicas;

❖ Aos alunos impossibilitados de participarem das atividades presenciais ou de

assistirem as transmissões ao vivo, o campus deverá manter a oferta dos conteúdos

dos componentes curriculares ministrados também de forma remota assíncrona.

❖ Nos momentos presenciais, os estudantes devem ser organizados considerando a

capacidade dos espaços de aprendizagem utilizados, assegurando o distanciamento de

acordo com o Protocolo de Biossegurança.

❖ Na organização do escalonamento e/ou rodízio das turmas, recomenda-se que

considerem, quando for possível, sempre os mesmos grupos de estudantes ou turmas,

para restringir os contatos com diferentes pessoas.

❖ No desenvolvimento das Atividades Pedagógicas em regime misto, será mantida a

utilização da Plataforma Google Classroom ou SUAP Edu para disponibilização aos

estudantes do Plano de Ensino e Aprendizagem/Guia de Estudos, bem como dos

materiais instrucionais e orientações didático-metodológicas para realização e entrega

das atividades e a Plataforma Google Meet para os casos de APNP de forma síncrona,

assim como as demais orientações acerca das APNP.

❖ Nesta fase, os procedimentos avaliativos poderão ser realizados de forma presencial

desde que assegurados outras formas de avaliação remota aos estudantes

impossibilitados de participarem do momento presencial.

❖ A presença nas Atividades Pedagógicas Presenciais de estudantes, nesta fase, fica

condicionada a assinatura de Termo de Responsabilidade conforme Anexo IV.

➢ O Termo deve ser encaminhado ao setor responsável do campus, conforme

trâmites definidos por este.

➢ No caso dos estudantes menores de idade, o Termo de Responsabilidade será

assinado pelo seu responsável.
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7.4 Quarta Fase (Retomada completa das Atividades Pedagógicas Presenciais)

Nesta fase o campus poderá planejar e executar todas as Atividades Pedagógicas de forma

presencial desde que considerado o atendimento das medidas especificadas no Art. 67 .

PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

❖ A presença nas Atividades Pedagógicas Presenciais de estudantes e servidores, nesta

fase, precisará ser acompanhada pelo campus a partir da apresentação de

Comprovante de Vacinação ou de Termo de Responsabilidade (Anexo IV).

❖ O Comprovante de Vacinação ou Termo deve ser encaminhado ao setor responsável do

campus, conforme trâmites definidos por este.

❖ No caso dos estudantes menores de idade, o Termo de Responsabilidade será assinado

pelo seu responsável.

8. AÇÕES DE RETORNO PRESENCIAL DO CAMPUS VIANA

Considerando os dispositivos apresentados na PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE
2021 e considerando os indicadores locais sobre o atendimento aos indicadores descritos em
seu anexo XI, e, considerando a previsão de início do segundo semestre letivo de 2021
previsto para o final do mês de outubro, a alteração de fases ficará condicionada à obtenção
das informações junto à secretaria municipal de saúde e a avaliação da Comissão de Retorno
Presencial do Campus Viana.

Quadro 02. Planejamento das fases de retorno

DATA/PERÍODO FASE

A definir 01

25/10/2021 02

O início desta fase  ficará condicionada ao atendimento dos indicadores dispostos
no ANEXO XI da PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021. A previsão é

que haja uma deliberação sobre o início desta fase durante o mês de novembro.

03

O início desta fase  ficará condicionada ao atendimento dos indicadores dispostos
no ANEXO XI da PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.

04

9. DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E CRONOGRAMA DE
EXECUÇÃO
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Quadro 03. Cronograma de execução

PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS

ETAPA DATA/PERÍODO COMPETÊNCIA

Publicação da Portaria Nº146/2021 que
determina a criação da Comissão de elaboração

do Plano de Retorno Gradual às atividades
pedagógicas e administrativas do ano letivo 2021,

deste Campus Viana/IFMA

16/08/2021

DG

Início da Aplicação do Questionário de pesquisa à
comunidade escolar (servidores, estudantes e

familiares/responsáveis)

20/08/2021 DDE

Elaboração do Diagnóstico Inicial 24/08/2021 a
02/09/2021

CAP

Definição do Protocolo Sanitário 24/08/2021 a
02/09/2021

Equipe de Saúde do
Campus

Organização dos Horários de Aula 17/09/2021 Coordenadores de
Cursos

Organização do Calendário 05/09/2021 DE

Planejamento das ações contidas no Plano de
Retorno

24/08/2021 a
17/09/2021

Comissão de retorno

Apreciação do Plano de Retorno pelo Comitê de
Crise Local

13/09/2021 Comitê de Crise

Apreciação do Plano de Retorno pelo CONDIR 15/09/2021 CONDIR

Envio para a apreciação do Plano de Retorno pela
PRENAE.

17/09/2021 DDE

Validação do Plano de Retorno Até 30/09/2021 PRENAE

Avaliação diagnóstica
do nível de

aprendizagem dos
estudantes

Novembro
CAP e Docentes

Recuperação de
aprendizagem das

Novembro CAP
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Ações Técnico
Pedagógicas a serem

realizadas

atividades remotas dos
estudantes

Procedimentos de
combate à evasão

Novembro PEPEE

ENCONTRO
PEDAGÓGICO
(Formação de

Servidores)

Outubro CAP

Acolhimento à
Comunidade

Aos servidores e
terceirizados

Outubro CAE

Aos estudantes Outubro CAE

1ª Fase (Atividades Pedagógicas totalmente não
Presenciais - APNP)

- Comissão de retorno

Avaliação para transição entre as fases - Comissão de retorno

2ª Fase (Início Gradual da Retomada Presencial) 25/10/2021 Comissão de retorno

Avaliação para transição entre as fases 01/11/2021 Comissão de retorno

3ª Fase (Regime de oferta mista das Atividades
Pedagógicas)

A definir Comissão de retorno

Avaliação para transição entre as fases e
avaliação periódica da execução das ações do

Plano de Retorno.

A definir Comissão de retorno

4ª Fase (Retomada completa das Atividades
Pedagógicas Presenciais)

A definir Comissão de retorno

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

As recomendações pedagógicas e administrativas serão complementadas pela PORTARIA Nº

3350/2021, DE 10 DE AGOSTO DE 2021;

Os casos omissos e situações não previstas neste Plano serão avaliados pela Comissão de

Elaboração do PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E

ADMINISTRATIVAS do ANO LETIVO 2021 (PORTARIA Nº 146/2021, DE 16 DE AGOSTO DE 2021),

em conjunto com a Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Maranhão - Campus Viana.
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Anexos

ANEXO I - Questionário aplicado aos estudantes, pais ou responsáveis, servidores e terceirizados do
IFMA Campus Viana - Formulário Diagnóstico sobre o Retorno das Atividades Presenciais

1- Você pertence a qual categoria? *

Estudante

Pais/responsáveis

Docente

Técnico Administrativo

Terceirizado

2- Se for estudante ou pai/responsável, responda, conforme o curso que você ou seu filho faz: CURSO,
TURNO E MÓDULO/ANO - OBS: Leia com atenção!

Técnico em Administração, Integrado, 1º Ano, Turno Vespertino (2021)

Técnico em Administração, Subsequente, 3º Período, Turno Vespertino (2021)

Técnico em Agricultura, Integrado, 1º Ano, Turno Matutino (2021)

Técnico em Agricultura, Subsequente, 2º Período, Turno Matutino (2021)

Técnico em Aquicultura, Subsequente, 3º Período, Turno Matutino (2021)

Técnico em Comércio, Subsequente, 2º Período, Turno Noturno (2021)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Subsequente, 2º Período, Turno Noturno (2021)

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Subsequente, 3º Período, Turno Vespertino (2021)

3- Leia atentamente e marque o grupo ou situação específica de grupo de risco que pertence (Marque
todas as que se aplicam a você). *

NÃO PERTENÇO AO GRUPO DE RISCO

Hipertensão Arterial

Diabetes

Idoso (idade igual ou superior a 60 anos)
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Problema Respiratório Crônico

Pneumopatias graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, asma, DPOC)

Doença Renal Crônica

Gestante/puérpera (até 45 dias pós-parto)

Obesidade

Fumante

Doença Cardíaca - Cardiopatias graves ou descompensadas

Doença Cardíaca - miocardiopatias de diferentes etiologias

Imunodepressão e imunossupressão;

Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);

Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia)

4- Em relação a vacinação contra a Covid-19 qual a sua condição atual? *

Já estou com a vacinação completa.

Tomei apenas a 1ª dose.

Ainda não vacinei, mas vou vacinar.

Não me vacinei e nem vou me vacinar.

5- Você compartilha moradia com quantas pessoas? *

Moro sozinho (a)

1 a 3 pessoas

4 a 6 pessoas

Mais de 6 pessoas

6- Você compartilha moradia com alguém que pertença ao grupo de risco para COVID-19? *
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7-Como você se locomove para ir ao campus? Marque todas as opções que você usa. *

Veículo particular

Ônibus

Uber ou taxi

Barco

Ferry

Van

A pé

8- Você possui filho em idade escolar? *

9-Se sua resposta à questão anterior foi SIM. Responda: Quantos filhos você tem e quais as respectivas
idades.

10- Você possui acesso à internet? *

11- Como você classificaria sua internet? *

Suficiente para minhas necessidades, incluindo as demandas das Atividades Pedagógicas não
presencial.

Insuficiente para minhas necessidades, incluindo as demandas atuais Atividades Pedagógicas

12- Como você avalia o seu bem-estar mental diante do atual contexto e das medidas de
distanciamento social? *

Ótimo

Bom

Regular

Ruim
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Péssimo

Prefiro não responder

13- Você perdeu algum ente querido, familiar ou amigo para a COVID-19?

14- Você apresentou algum tipo de mudança comportamental com o regime de quarentena e/ou
medidas de isolamento social? (Marque todas que se aplicam) *

Não houve mudanças no meu comportamento

Sinto alterações do apetite (falta de apetite ou apetite em excesso)

Sinto alterações no sono (insônia, dificuldade para dormir ou sono em excesso, pesadelos

Não consigo fazer minhas atividades, com sensação frequente de solidão, apatia e tristeza

Tenho me percebido irritado(a) frequentemente

Tenho tido conflitos interpessoais recorrentes

Tenho pensamentos recorrentes relacionados à morte e ao morrer

Prefiro não responder

Outro:

15- Como você avalia sua condição em relação aos estudos durante a pandemia até a atualidade?
(Marque todas que se aplicam) – somente para estudantes, se pais/responsáveis – responda em
relação ao seu filho

Percebo que tenho apresentado MAIS dificuldades de aprendizagem.

Percebo que tenho apresentado MENOS dificuldades de aprendizagem.

Não percebo alteração da minha condição de aprendizagem.

Minha concentração para os estudos DIMINUIU.

Minha concentração para os estudos AUMENTOU.

Minha vontade de estudar DIMINUIU.

Minha vontade de estudar AUMENTOU.
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16- Como você avalia sua condição em relação ao trabalho durante a pandemia até a atualidade?
(Marque todas que se aplicam) – somente para servidores (docente, técnico administrativo e
terceirizados)

Percebo que tenho apresentado MAIS dificuldades em executar as demandas de trabalho.

Percebo que tenho apresentado MENOS dificuldades em executar as demandas de trabalho.

Não percebo alteração nem para MAIS e nem para MENOS na execução das demandas de trabalho.

Minha concentração para execução das demandas de trabalho DIMINUIU.

Minha concentração para execução das demandas de trabalho AUMENTOU.

Prefiro não responder

Outro

17- O que mais te preocupa diante do retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais? (Marque todas
que se aplicam): *

Não tenho nenhuma preocupação.

A probabilidade de contágio da Covid-19.

A readaptação ao estudo presencial.

Não ter suporte financeiro para me manter na escola.

As dificuldades de adaptação com Atividades Pedagógicas Presenciais e não presenciais ao mesmo
tempo

Outro:

18- Quanto ao retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais, marque o cenário que você considera
mais seguro para você. *

Retorno de todas as turmas com todos os estudantes presencialmente ao mesmo tempo

Retorno gradual das turmas com alternância de Atividades Pedagógicas Presenciais e não presenciais.

19- Enumere de 1 a 5, por ordem de importância, as condições para o retorno seguro às Atividades
Pedagógicas Presenciais apresentadas abaixo, onde 1 seria a mais importante até a 5. *

Protocolo sanitário com execução adequada.
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Formação para servidores e estudantes quanto aos procedimentos de ensino e os protocolos de

Acolhimento emocional a toda comunidade escolar.

Condições físicas adequadas no campus.

Monitoramento constante das ações após o retorno para garantir a execução adequada de todos os
procedimentos de biossegurança necessários.

20- Descreva outras condições para o retorno seguro às Atividades Pedagógicas Presenciais que você
considera importantes e não foram mencionadas na questão anterior.

21- Você se considera preparado para o retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais? *

22- Explique sua resposta na pergunta anterior: Por que você se considera preparado ou não
preparado para o retorno às Atividades Pedagógicas Presenciais?

23- Você tem alguma dúvida ou sugestão sobre o retorno às Atividades Pedagógicas
Presenciais?Especifique qual (is):

UNIVERSO DA PESQUISA

Total de entrevistados - 134
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RESULTADO DA PESQUISA - DIAGNÓSTICO INICIAL
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ANEXO II - CALENDÁRIO LETIVO ESCOLAR 2021
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ANEXO III - PLANO DE ENSINO E GUIA DE ESTUDOS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

CAMPUS VIANA

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nível: (  ) Técnico (  ) Superior (  ) Pós-Graduação

Modalidade: (  ) Integrado ( x ) Subsequente (   ) Concomitante

Curso:

Disciplina:  | CH:

Docente:

Módulo: Período Letivo:

2. OBJETIVOS

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA (Para cursos anuais)
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4ª ETAPA (Para cursos anuais)

4. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE ENSINO

5. RECURSOS DIDÁTICOS

I - Aulas síncronas:

II - Aulas assíncronas:

6. AVALIAÇÃO

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA (Para cursos anuais)

4ª ETAPA (Para cursos anuais)

7. BIBLIOGRAFIA
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ANEXO IV - Termo de Ciência e Responsabilidade para realização de atividades presenciais na vigência
da pandemia da COVID-19

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO

campus Viana

DADOS DO ESTUDANTE

Nome completo:

Curso:

Matrícula:

DADOS DO RESPONSÁVEL  LEGAL (caso menor de 18 anos)

Nome completo:

Grau de parentesco:

RG ou CPF:

CONTATOS

Telefone fixo:

Celular/WhatsApp:

E-mail:
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DECLARO que estou ciente que os responsáveis legais pelo estudante podem optar pela continuidade

no regime de atividades não presenciais ou remotas, quando a instituição/rede oferecer, mediante a

assinatura de termo de responsabilidade junto à instituição de ensino na qual o estudante está

matriculado. Caso haja mudança de regime de atendimento, os responsáveis legais deverão comunicar

a instituição de ensino com 7 dias de antecedência, para haver o enquadramento no novo regime de

atendimento.

DECLARO ter ciência das medidas preventivas de comportamento e proteção para realização de

atividades presenciais em espaços físicos do IFMA na vigência da pandemia pela COVID-19 e me

comprometo a cumprir o Protocolo de Biossegurança do IFMA.

DECLARO, a fim de se mitigar os riscos de transmissão do vírus, caso opte pelo retorno às atividades

presenciais, responsabilizar-me pela adoção das seguintes medidas: (1) lavar as mãos com água e

sabão ou utilizar solução de álcool em gel 70%, disponibilizado pelo IFMA, constantemente; (2) manter

o distanciamento social estipulado nos protocolos sanitários; (3) evitar aglomerações; (4) utilizar

equipamentos de proteção individual, em especial a máscara facial adequada ao ambiente; (5) não

tocar a face com as mãos; (6) realizar desinfecção de materiais e equipamentos com álcool 70%; (7)

manter os ambientes bem ventilados; (8) evitar contato físico como apertos de mãos e abraços.

DECLARO ainda ter recebido informações sobre as medidas de proteção necessárias, sobre o uso de

equipamentos de proteção individual e declaro que seguirei as recomendações de Biossegurança do

IFMA e das orientações especificas para o campus onde será desenvolvida a atividade presencial da

qual participarei.

DECLARO que gozo de boa saúde e não apresento condições de vulnerabilidade que representem risco

aumentado em caso de COVID-19.

DECLARO que fui esclarecido que em caso de situação de risco aumentado para a COVID-19 devo

comunicar ao responsável pelo setor para receber orientações adequadas e não frequentar os espaços

do IFMA na vigência da pandemia.

DECLARO estar ciente de que na presença de qualquer sintoma relacionado à COVID-19, em mim ou

em contatos próximos, devo comunicar imediatamente ao responsável pelo setor e não devo

frequentar os espaços do IFMA.

( ) DECLARO que o estudante NÃO FREQUENTARÁ as atividades presenciais e estou ciente das

obrigações em relação ao cumprimento das atividades, por meio remoto.

( ) DECLARO que o estudante possui interesse em RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, conforme

cronograma de retorno gradativo informado pelo campus.
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(Local), ______de ______________ de 2021.

_________________________________________________

Assinatura do estudante ou do Responsável (caso menor de 18 anos)
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ANEXO V: Autorização para realização de atividades presenciais externas ao campus

1. Encaminha-se a solicitação de realização de atividades presenciais em ambiente externo ao
campus ____________ para anuência do Comitê de Crise Local e autorização da Direção de
Desenvolvimento Educacional ou equivalente ou chefe de Departamento _____________________.

2. Declaro que nenhum dos participantes faz parte dos grupos de risco para COVID-19.

Atividade:          (   ) Ensino           (  ) Pesquisa       (   ) Extensão

campus:

Servidores responsáveis pela atividade:

Nome do projeto ou disciplina:

Nome, matrícula, data de nascimento e telefone dos estudantes que participarão das atividades

Local de realização da atividade

Dias e horários de realização das atividades

Descrição dos protocolos de biossegurança necessários para a realização das atividades

Descrição da atividade

Justificativa

Objetivos a serem alcançados

__________, ___ de ______________ de 20____.

____________________________

Assinatura do servidor responsável pelo projeto ou disciplina

Parecer do Comitê de Crise campus ________________:

ssinatura do presidente do Comitê de Crise Local/campus ____________

Autorização do Diretor de Desenvolvimento Educacional ou Chefe de Departamento de
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Ensino/Pesquisa/Extensão _____________:

Assinatura do Diretor de Desenvolvimento Educacional ou Chefe de Departamento de
Ensino/Pesquisa/Extensão ____________.
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