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Planejamento do retorno gradual das atividades presenciais 

 

No ano de 2020, vivenciamos uma experiência fora do previsto, o que mudou a rotina 

de pessoas e organizações. As instituições de ensino tiveram que se adaptar ao novo 

contexto e substituir suas atividades presenciais por atividades remotas, com o intuito de 

diminuir o prejuízo na formação dos estudantes e zelar pela saúde de toda a comunidade 

escolar. 

Neste contexto, o IFSertãoPE deparou-se com inúmeros problemas para dar 

continuidade ao ensino de forma remota, como por exemplo, alunos sem acesso à internet 

para acompanhar as aulas, alunos sem acesso aos equipamentos necessários etc. Diante 

desses problemas, o IFSertãoPE desenvolveu um dos maiores atos de inclusão digital, 

garantindo acesso à internet e equipamento para que os alunos de baixa renda pudessem 

acompanhar as aulas.  

No campus Salgueiro, o ano letivo de 2020 se encerrou no dia 06 de abril de 2021, 

ainda de forma remota, conforme planejado pela comunidade interna do campus e decisão 

do Colégio de Dirigentes do IFSertãoPE. O semestre 2021.1 se iniciou em 13 de abril e 

encerrou-se em 14 de setembro de 2021 de forma remota.  

Considerando o contexto atual em que os índices de contaminação da COVID-19 

estão reduzindo em Salgueiro e cidades circunvizinhas e que a vacinação já está bem 

avançada na região, o campus começou a estudar as melhores formas de retornar às 

atividades presencias de forma gradual.  

Para a definição das estratégias, o campus Salgueiro utilizou como instrumento 

norteador para a elaboração do plano de ação do retorno gradual das atividades presenciais 

o documento intitulado “REFLEXÕES DO FÓRUM DE DIRIGENTES DE ENSINO 

(FDE/CONIF) SOBRE O RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS 

INSTITUIÇÕES DA RFEPCT”, que orienta as instituições que elaborem seus planos de 

ação considerando quatro fases distintas, a saber: 

 

Fase 1: (Atividades não presenciais) contempla as atividades de ensino e atividades 

administrativas de forma remota, correspondendo à fase atual na maioria das instituições. 

Fase 2: (Retomada) definida como a fase de retorno inicial e gradual para os servidores e 

alunos. Disponibilização de laboratórios de informática e/ou outros ambientes para alunos 

que tenham dificuldade com as atividades não presenciais e continuidade de atividades de 

pesquisa, extensão, estágio e aulas práticas. 



Fase 3: (Regime de oferta mista) Realização de atividades não presenciais em alternância 

com atividades presenciais. 

Fase 4: (Aulas presenciais) Retorno presencial de 100% das atividades de ensino. 

 

 

1.0 Fase 01 
 

    A fase 01 deste planejamento se refere ao momento que atualmente nos 

encontramos, onde existe a predominância de atividades de administração, ensino, 

pesquisa e extensão sendo executada de forma remota, com a existência de pequenas 

exceções de atividades que são executadas de forma presencial. 

 
 

1.1 Previsão de Início ou quando inicio 
 

    O campus Salgueiro iniciou suas atividades administrativas de forma remota em 16 

de março de 2021, porém, as aulas remotas iniciaram em 17 de agosto de 2020. O semestre 

2021.1 encerrou em 14/09/2021, ainda de forma remota. 

 

1.2 Cursos, turmas ou atividades envolvidas 

 
   Nessa primeira fase de ensino remoto todos os cursos e turmas do IFSertãoPE 

campus Salgueiro foram envolvidos. Apenas algumas disciplinas práticas não foram 

ofertadas, devido à necessidade da utilização de laboratório. 

  As atividades de pesquisa e extensão foram executadas 100% de forma remota, com 

pequenas exceções de uso de laboratório, que foram feitas de forma presencial e visitas a 

algumas instituições parceiras do campus. 

 

1.3 Condicionantes 

 
      A fase 01 já está em andamento desde 17/08/2020. Para a execução desta fase, o 

campus não necessitou realizar nenhuma adequação na sua infraestrutura, uma vez que 

os docentes e servidores vinculados ao Departamento de Ensino estariam realizando todas 

as atividades de forma remota.  



    O documento do CONIF, utilizado como parâmetro para a criação deste plano de 

ação, orienta que esta fase deve ser executada nas seguintes condições de saúde local: 

 

1. Capacidade de atendimento da rede hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos 

e de UTI, acima de 80% de leitos ocupados na rede pública). 

2. Taxa de transmissão comunitária: número de casos novos por dia por 100.000 habitantes, 

nos últimos 07 dias (> 50) 

3. Redução menor que 20% no número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), comparado à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas 

semanas anteriores (Faixa verde – CONASS / CONASEMS) 

4. Índice de vacinação da população menor que 20% (2ª Dose) e vacinação de profissionais 

de educação até a 1ª Dose. 

 

2.0 Fase 02 

 
    Esta fase é definida como a ‘’Retomada’’ e de retorno inicial e gradual para os 

servidores e alunos. Disponibilização de laboratórios de informática e/ou outros ambientes 

para alunos que tenham dificuldade com as atividades não presenciais e continuidade de 

atividades de pesquisa, extensão, estágio e aulas práticas. Em relação ao ensino, essa fase 

continua em regra com o ensino remoto, mas abre exceção para execução de algumas 

aulas presenciais, ou híbridas, de turmas com aulas práticas; com número pequeno de 

alunos; e de turmas concluintes.  

 

2.1 Previsão de Início ou quando iniciou 

 
   A previsão de início desta fase é o segundo semestre de 2021, que inicia em 

27/09/2021. Nos primeiro 15 dias do semestre, as coordenações e docentes se planejarão 

para tornar a realização dessas aulas o mais seguro possível. 

 

 

2.2 Cursos, turmas ou atividades envolvidas 

 



   Em reunião interna, ficou definido que o retorno gradual das atividades presenciais 

ocorreria no segundo semestre de 2021, que inicia em 27/09/2021. De início, 

funcionarão de forma presencial apenas algumas aulas práticas de laboratórios , 

atividades administrativas, atividades de pesquisa e extensão. No caso de turmas 

pequenas, algumas aulas de disciplinas teóricas poderão funcionar de forma 

presencial. 

 

2.3 Condicionantes 

 
            Para a realização das aulas presenciais dentro desta fase 02, será necessário que 

tenhamos transporte da prefeitura para que os alunos tenham acesso ao campus. As 

prefeituras informaram que estão em processo de licitação para regularizar a situação do 

transporte escolar. 

      O campus fez um levantamento dos insumos necessários para realizar as atividades 

dentro desta fase e identificamos alguns problemas relacionados a falta de equipamentos 

para a realização de aulas práticas de laboratórios e até mesmo para a realização de alguns 

trabalhos setoriais. 

  

ADMINISTRATIVO 

EQUIPAMENTO COM PROBLEMA QUANTIDADE 

Computado (placa mãe) 5 

Computador (fonte) 2 

Monitor 1 

Bateria da placa mãe 37 

Nobreak 5 

Mouse  16 

 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

EQUIPAMENTO COM PROBLEMA QUANTIDADE 

Computado (placa mãe) 6 

Computador (PROCESSADOR) 1 

Monitor 1 

Bateria da placa mãe 5 

Nobreak 4 

Mouse 5 

 



TOTAL 

EQUIPAMENTO COM PROBLEMA QUANTIDADE 

Computado (placa mãe) 11 

Computador (fonte) 1 

Computador (PROCESSADOR) 1 

Monitor 2 

Bateria da placa mãe 42 

Nobreak 9 

Mouse 21 

 

           Além desses insumos, para a realização de algumas aulas práticas de Tecnologia 

em Alimentos, estão faltando alguns produtos alimentícios. 

      Para a execução desta fase, O CONIF orienta que as seguintes condições sejam 

satisfeitas: 

 

1. Capacidade de atendimento da rede hospitalar local (taxa de ocupação de leitos clínicos 

e de UTI, entre 60 e 80% de leitos ocupados na rede pública). 

2. Taxa de transmissão comunitária: número de casos novos por dia por 100.000 habitantes, 

nos últimos 07 dias (entre 25 e 50) 

3. Redução maior que 20% no número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), comparado à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em relação a duas 

semanas anteriores (Faixa verde – CONASS / CONASEMS) 

4. Índice de vacinação da população entre 20 e 40% (2ª Dose). 

5. Índice de vacinação de profissionais de educação concluído em 2ª Dose 

            

 

 

 

 

3.0 Fase 03 
 

    Esta fase é conhecida como Regime de oferta mista. Que consiste na realização de 

atividades não presenciais em alternância com atividades presenciais. 

 



 

3.1 Previsão de Início ou quando iniciou 

 

    A previsão de início desta fase 03 será em janeiro de 2022, ainda dentro do 

segundo semestre de 2021. 

 
 

3.2 Cursos, turmas ou atividades envolvidas 

 

Nesta fase, todas as turmas de todos os cursos estarão envolvidos, mas serão 

seguidos alguns protocolos para conseguirmos atender às recomendações sanitárias. 

Segue abaixo alguns dos protocolos que serão seguidos. 

O campus Salgueiro, antes da pandemia, funcionava nos três turnos, com 14 turmas 

pela manhã (exceto nas quartas-feiras que são 17 turmas), 15 turmas no período da tarde 

(exceto nas quartas-feiras que são 18 turmas) e 11 turmas no período da noite.  

Com esse modelo misto, o campus continuará funcionando nos três turnos, porém, 8 

turmas pela manhã, 8 turmas a tarde e 6 turmas a noite. Veja o exemplo na tabela abaixo: 

 

TURNO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

MANHÃ 

3 ANO INFO 6P DE ALI-
MENTOS 

3 ANO INFO 6P DE ALIMEN-
TOS 

3 ANO INFO 

3 ANO EDIF 2P DE ALI-
MENTOS 

3 ANO EDIF 2P DE ALIMEN-
TOS 

4 ANO EDIF 

3 ANO AGRO 4P FÍSICA 3 ANO AGRO 4P FÍSICA 3 ANO AGRO 
1 ANO INFO (S2) 6P FÍSICA 1 ANO INFO (S2) 6P FÍSICA 1 ANO INFO (S2) 
1 ANO EDIF (S2) 8P FÍSICA 1 ANO EDIF (S2) 8P FÍSICA 1 ANO EDIF (S2) 

1 ANO AGRO (S2) 1P SUB AGRO 1 ANO AGRO (s 
S2) 

1P SUB AGRO 1 ANO AGRO (S2) 

4P ALIMENTOS 2 ANO DE 
EDIF(S4 CT) 

4P ALIMENTOS 2 ANO AGRO ( 
S4 CT) 

4P ALIMENTOS 

3P SUB AGRO  3P SUB AGRO 2P SUB AGRO 2 ANO INFO (S4 
CT) 

TARDE 

5P SISTEMAS 4 ANO AGRO 5P SISTEMAS 4 ANO AGRO 5P SISTEMAS 
1P SISTEMAS 4P SUB AGRO 1P SISTEMAS 4P SUB AGRO 1P SISTEMAS 

2 ANO INFO (S4) 2P SUB AGRO 2 ANO INFO (S4) 2P SUB AGRO 2 ANO INFO (S4) 
2 ANO EDIF (S4) 3P SUB AGRO 2 ANO EDIF (S4) 3P SUB AGRO 2 ANO EDIF(S4) 

2 ANO AGRO (S4) 5P ALIMEN-
TOS 

2 ANO AGRO 
(S4) 

5P ALIMENTOS 2 ANO AGRO (S4) 

4 ANO INFO 1P ALIMEN-
TOS 

4 ANO INFO 1P ALIMENTOS 4 ANO INFO 

4 ANO EDIF 3P ALIMEN-
TOS 

4 ANO EDIF 3P ALIMENTOS 4 ANO EDIF 

3P ALIMENTOS 1 ANO INFO 
(S2) 

1 ANO EDIF (S2) 1 ANO AGRO 
(S2) 

3P ALIMENTOS 

NOITE 

4P SISTEMAS 7P PROEJA 4P SISTEMAS 7P PROEJA 4P SISTEMAS 

6P SISTEMAS 1P PROEJA 6P SISTEMAS 1P PROEJA 6P SISTEMAS 
2P SISTEMAS 5P FÍSICA 2P SISTEMAS 5P FÍSICA 2P SISTEMAS 
1P SUB EDIF 7P FÍSICA 1P SUB EDIF 7P FÍSICA 1P SUB EDIF 
3P SUB EDIF 2P FÍSICA 3P SUB EDIF 2P FÍSICA 3P SUB EDIF 

5P PROEJA  5P PROEJA  5P PROEJA 



 

Na segunda semana, as turmas que frequentarem a instituição na segunda, quarta 

e sexta, passarão a frequentar na terça e quinta. Dessa forma, a cada duas semanas, uma 

determinada turma que estuda manhã ou tarde, que tinha 60 aulas presenciais, passará a 

ter 36 aulas, já no caso das turmas noturnas, que tinham 40 aulas presenciais ao longo de 

duas semanas, passarão a ter 24. 

No caso das turmas/disciplinas que tem mais de 15 alunos matriculados, as aulas 

ocorrerão de forma presencial e remota simultaneamente. Neste caso, deverá ter um 

equipamento com acesso à internet que filme em tempo real a aula e as anotações do 

docente na lousa.  

Os alunos que ainda não foram vacinados e que tenham receio de comparecer 

presencialmente à instituição, deverão optar por assistir as aulas de forma remota. Caso 

haja alguma turma com o número de aluno superior a 15, em que todos queiram participar 

de forma presencial, as coordenações definirão critérios para que haja o revezamento da 

quantidade de alunos por turma. 

Nesta fase as atividades administrativas funcionarão presencialmente, porém, com 

revezamentos dos servidores de cada setor. 

 

3.3 Condicionantes 

 

    Para iniciar esta fase, faz-se necessário que o transporte escolar de Salgueiro e 

cidades circunvizinhas estejam funcionando, que os equipamentos que foram 

danificados no período remoto sejam recuperados.  

        Além de precisarmos repor os equipamentos que apresentam problemas e que 

foram apresentados no relatório, faz-se necessário outros produtos, como câmera 

filmadora que gravará as aulas em tempo real para os estudantes de uma mesma turma 

em que parte esteja participando de forma presencial e outra parte de forma remota. 

     Para a execução desta fase o CONIF orienta que sejam verificadas as situações 

abaixo: 

1. Capacidade de atendimento da rede hospitalar local (taxa de ocupação de leitos 

clínicos e de UTI, abaixo de 60% de leitos ocupados na rede pública). 

2. Taxa de transmissão comunitária: número de casos novos por dia por 100.000 

habitantes, nos últimos 07 dias (entre 10 e 25) 



3. Redução maior que 20% no número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG), comparado à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em 

relação a duas semanas anteriores (Faixa verde – CONASS / CONASEMS) 

4. Índice de vacinação da população entre 40 e 70% (2ª Dose) 

5. Índice de vacinação de profissionais de educação concluído em 2ª Dose. 

6. Índice de vacinação da comunidade acadêmica entre 40 e 70% (2ª Dose). 

          

4.0 Fase 04 

 
    Essa fase é caracterizada pelo retorno à normalidade, onde todas as atividades 

serão executadas no mesmo formato do período anterior à pandemia. O ensino será 

realizado de forma totalmente presencial, as atividades administrativas funcionaram com 

100% de sua capacidade presencial, assim como as atividades de pesquisa e extensão.  

 
 

4.1 Previsão de Início ou quando iniciou. 

 

    A previsão de início desta fase é no primeiro semestre de 2022, que inicia em 

28/03/2021. 

 

 

 

 

4.2 Cursos, turmas ou atividades envolvidas 

   Nesta fase, as aulas de todas turmas de todos os cursos do IFSertãoPE campus 

Salgueiro funcionarão normalmente. As atividades administrativas também funcionarão 

normalmente, da mesma forma que funcionava antes da pandemia. 

 

 

4.3 Condicionantes 

 
            Para iniciarmos nesta fase 04, faz-se necessário que quase toda a comunidade 

escolar esteja vacinada, que o transporte escolar de Salgueiro e de cidades circunvizinhas 



estejam funcionando, que o orçamento seja o suficiente para a conclusão do ano letivo e 

que todos os insumos necessários para o funcionamento dos laboratórios e realização das 

aulas práticas tenham sido providenciados.  

     Para iniciarmos esta fase devemos observar as seguintes condições: 

1. Capacidade de atendimento da rede hospitalar local (taxa de ocupação de leitos 

clínicos e de UTI, abaixo de 60% de leitos ocupados na rede pública). 

2. Taxa de transmissão comunitária: número de casos novos por dia por 100.000 

habitantes, nos últimos 07 dias (< 10) 

3. Redução maior que 20% no número de óbitos e casos de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG), comparado à Semana Epidemiológica (SE) finalizada, em 

relação a duas semanas anteriores (Faixa verde – CONASS / CONASEMS) 

4. Índice de vacinação da população maior que 75% (2ª Dose) 

5. Índice de vacinação de profissionais de educação concluído em 2ª Dose. 

6. Índice de vacinação da comunidade acadêmica maior que 75% (2ª Dose). 
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