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Assunto: Plano de Ação para o Retorno Gradual das Atividades Acadêmicas 

Presencias do Campus Santa Maria da Boa Vista 
 

Com cordiais cumprimentos, vimos, por meio deste, informar o Plano Gradual de Retorno 

das Atividades Acadêmicas Presenciais do Campus Santa Maria da Boa Vista para ciência 

das instâncias locais do campus e, também, para as superiores. 

 

Tal plano foi elaborado a partir da solicitação do Colégio de Dirigentes do IFSERTÃOPE 

em resposta ao Ofício Circular nº 89/2021 – GAB/SETEC/SETEC MEC, que solicita 

planejamento das unidades institucionais.  

 

Segue plano, conforme orientado pelo CODI: 

 

1.0 FASE 01 

(Atividades Não Presenciais) - Contempla as atividades de ensino e atividades 

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

instituições. 

 

1.1 PREVISÃO DE INÍCIO OU QUANDO INICIOU 



Atividades administrativas em regime de trabalho remoto iniciaram em 16 de 
março de 2020. As aulas do ensino remoto emergencial foram iniciadas em 
17/08/2020. 
 

1.2 CURSOS, TURMAS OU ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

• Todos os cursos e turmas tiveram início de forma remota em 17/08/2020; 

• Estágios, Projetos de pesquisa e/ou extensão tiveram início nesta fase de 
forma remota; 

• Atividades de manutenção do campus, administração, e gestão das 
aquisições e processos, planejamento de ações administrativas e 
recebimentos de insumos, materiais e equipamentos, bem como a 
fiscalização dos serviços terceirizados foram mantidos desde o início da 
pandemia. Demais atividades foram mantidas de forma remota, e se 
encontram até esta data. 

 

1.3 CONDICIONANTES 

• Nesta fase forma adquiridos insumos para combate a COVID 19; 

• Foram adquiridos tablets e distribuídos (em regime de comodato) aos 
estudantes que não possuíam computadores e/ou celulares capazes de 
acessar as aulas remotas; 

• Foram distribuídos chips da operadora Claro para ampliar o acesso e a 
inclusão digital de estudantes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica; 

• Foi oportunizado a uma grande quantidade estudantes que se 
enquadravam nos critérios de vulnerabilidade socioeconômica, o 
pagamento de auxílio digital até a chegada dos chips e tablets; 

• O baixo índice de vacinação, bem como o aumento do número de casos 
de COVID 19, bem como os lockdowns e toques de recolher, todas 
levadas a cabo pelas autoridades sanitárias do Estado e/ou municípios 
impediram o início das atividades. 

 
  



2.0 FASE 02 

(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. 
 

2.1 PREVISÃO DE INÍCIO OU QUANDO INICIOU 

Data prevista para retomada desta fase de forma presencial com atividades 
previstas para a descrição acima: 18/10/2021. Antes da retomada estão 
previstas atividades como reunião com pais, estudantes, assim como 
acolhimento de servidores e toda comunidade que não tiver restrições quanto ao 
retorno presencial. 
 

2.2 CURSOS, TURMAS OU ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

• Coordenação EMI - Após reunião da coordenação do ensino médio para 
escuta dos professores, foi informado que as atividades presenciais de 
cunho prático desenvolvidas a partir das disciplinas do núcleo 
propedêutico desta coordenação não são consideradas essenciais e sim 
complementares ao conteúdo, sendo descartada a obrigatoriedade da 
parte prática de atividades na forma presencial. Destaque-se que 
atividades práticas já têm acontecido de forma remota, por meio de 
gravações de vídeos e experiências adaptadas às condições remotas. 
Informa-se ainda que, as atividades práticas presenciais específicas do 
componente curricular de Educação Física ainda são desaconselhadas 
pelo protocolo interno de biossegurança. Quanto às atividades relativas à 
orientação de estágio, todas que vêm sendo desenvolvidas pelos 
docentes desta coordenação, têm caráter remoto por incluírem 
estudantes menores de idade, seguindo determinação da Ofício nº 
003/2021 PROEXT/IFSERTÃOPE. Há também professores nesta 
coordenação que estão amparados pelas IN 109 (19/10/2020) e IN 37 
(25/03/2021), ambas do Ministério da Economia, cujas autodeclarações 
foram entregues à chefia imediata; 

• Coordenação da Área Técnica - Na reunião da Coordenação de Área 
Técnica em Agropecuária foi informado que as atividades presenciais de 
cunho prático, desenvolvidas a partir das disciplinas do núcleo técnico, 
estão elencadas como atividades viáveis no Parecer do Comitê Local de 
Enfrentamento à COVID-19 do Campus Santa Maria da Boa Vista. 
Portanto, os docentes (total de 5) que estavam presentes na reunião 
sinalizaram que concordam com o retorno das atividades práticas das 
disciplinas Técnicas de Agropecuária do CSMBV. 

Turmas em andamento 
• EMIAGRO 2021.1, EMIAGRO 2020.1, EMIAGRO2019.1, EMIAGRO 2018.1, EMIEDIF 

2021.1, EMIEDIF 2020.1, EMIEDIF 2019.1, EMIEDIF 2018.1, SUBAGRO 2021.1, 
SUBAGRO 2021.2, SUBAGRO 2020.1, SUBAGRO 2020.2, SUBEDIF 2021.1, SUBEDIF 
2020.1, PROEJA 2020.1, LIC MAT 2021.1, LIC MAT 2020.1, LIC MAT 2019.1 

• As disciplinas do eixo tecnológico de agropecuária, os professores 
ministrarão todas que necessitarem de práticas 



• Dentre as disciplinas da turma de EMIEDIF 2020.1, Desenho assistido por 
computador terá aulas práticas presenciais previstas para acontecer em 
novembro/2021, cujo objetivo principal é atender a estudantes que não 
possuem computador em casa. 

• Na turma EMIEDIF 2019.1, a disciplina de desenho assistido por 
computador também terá aulas práticas para parte da turma que não tem 
computador, aproximadamente 10 alunos; 

• A disciplina de Topografia – tanto no curso de edificações, quanto no de 
agropecuária terão seu retorno garantido. Poderão acontecer tanto na 
escola quanto na sede da cidade. 

• A disciplina noções de estruturas e resistência terão aulas cujo foco é a 
melhoria do entendimento por parte dos estudantes. 

• Para as três turmas de Licenciatura em matemática, os professores Deivd, 
Ana Paula, Cristiane e Francisco José possuem projetos de pesquisa em 
andamento, e acontecerão encontros presenciais para orientação. 

• A previsão é que todas as atividades administrativas retornem de forma 
presencial, à exceção daquelas onde os servidores estejam amparados 
pelas IN 109 (19/10/2020) e IN 37 (25/03/2021) 

 

2.3 CONDICIONANTES 

• As secretarias de Educação dos municípios de Orocó e Santa Maria da 
Boa Vista garantiram transporte da sede para escola. Aguardamos retorno 
sobre o traslado de estudantes de outras localidades do interior destes 
municípios, considerando que nossos estudantes também são oriundos 
do interior destes municípios. Em anexo, seguem os ofícios trocados entre 
tais secretarias de educação; 

• A situação vacinal dos servidores e estudantes encontra-se de forma 
confortável, assim como os indicadores pandêmicos nos municípios de 
Orocó e Santa Maria da Boa Vista, segundo dados do Comitê Local de 
enfrentamento ao COVID19 (no período de elaboração deste plano). 
Diante dos dados, apontam para um retorno seguro nesta fase; 

• A concordância de estudantes e/ou de pais pode ser determinante no 
retorno gradual, no que tange a autorização no caso de menores de idade; 

• Mesmo no caso de maiores de idade, a não concordância com aulas 
presenciais pode comprometer o retorno das atividades presenciais, 
mesmo aquelas de cunho prático; 

• Dependendo da quantidade servidores amparados pelas IN 109 
(19/10/2020) e IN 37 (25/03/2021), as atividades presenciais poderão ser 
colocadas em prática, ou até suspensas. 

 
  



3.0 FASE 03 

 
(Regime de oferta mista) - Realização de Atividades Não Presenciais em 
alternância com atividades presenciais. 
 

3.1 PREVISÃO DE INÍCIO OU QUANDO INICIOU 

• A previsão de início das atividades nesta fase ainda não tem data 
prevista. 

 

3.2 CURSOS, TURMAS OU ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

Proposta de ciclo piloto – retorno gradual na fase 3 
Sem data de início prevista 

3.2.1 EMI 
Ciclo Seg Ter Qua Qui Sex 

Semana 1 Emiagro 2018.1 
(m) 
Emiedif 2018.1 (t) 

  Reunião de 
avaliação da 

vivencia 

 

Semana 2 Emiedif 2019.1 
(m) 
Emiagro 2019.1 
(t) 

Emiagro 2018.1 
(m) 
Emiedif 2018.1 (t) 

 Reunião de 
avaliação da 

vivência 

 

Semana 3 Emiagro 2020.1 
(m) 
Emiedif 2020.1 (t) 

Emiedif 2019.1 
(m) 
Emiagro 2019.1 
(t) 

Emiagro 2018.1 
(m) 
Emiedif 2018.1 (t) 

Reunião de 
avaliação da 

vivência 

 

Semana 4 Emiedif 2021.1 

(m) 
Emiagro 2021.1 
(t) 

Emiagro 2020.1 

(m) 
Emiedif 2020.1 (t) 

Emiedif 2019.1 

(m) 
Emiagro 2019.1 
(t) 

Emiagro 2018.1 

(m) 
Emiedif 2018.1 (t) 

 

Semana 5  Emiedif 2021.1 
(m) 
Emiagro 2021.1 
(t) 

Emiagro 2020.1 
(m) 
Emiedif 2020.1 (t) 

Emiedif 2019.1 
(m) 
Emiagro 2019.1 (t) 

Emiagro 2018.1 
(m) 
Emiedif 2018.1 (t) 

Semana 6   Emiedif 2021.1 
(m) 
Emiagro 2021.1 
(t) 

Emiagro 2020.1 
(m) 
Emiedif 2020.1 (t) 

Emiedif 2019.1 
(m) 
Emiagro 2019.1 
(t) 

Semana 7    Emiedif 2021.1 
(m) 
Emiagro 2021.1 (t) 

Emiagro 2020.1 
(m) 
Emiedif 2020.1 (t) 

Semana 8     Emiedif 2021.1 
(m) 
Emiagro 2021.1 
(t) 

 
Plano: 

• toda quinta feira – reunião de avaliação da vivência da semana 

• 1 turma do emi por turno por dia; 

• de 2 a 3 professores por turno; 

• ocupação de somente um espaço de aula por turno; 

• as outras salas serão disponibilizadas para os outros 2 professores 
ministrarem aulas via google meets; 

• professores que se enquadram nos critérios das IN’s – permuta de 
aulas; 
 
 
 
 
 
 

 



3.2.2 SUBAGRO 
Ciclo Seg Ter Qua Qui Sex 

Semana 1 Subagro 2020.1 
(m) 
Subagro 2020.2 
(t) 

    

Semana 2 Subagro 2021.2 
(m) 
Subagro 2021.1 
(t) 

Subagro 2020.1 
(m) 
Subagro 2020.2 
(t) 

   

Semana 3  Subagro 2021.2 
(m) 
Subagro 2021.1 
(t) 

Subagro 2020.1 
(m) 
Subagro 2020.2 
(t) 

  

Semana 4   Subagro 2021.2 
(m) 
Subagro 2021.1 
(t) 

Subagro 2020.1 
(m) 
Subagro 2020.2 
(t) 

 

Semana 5    Subagro 2021.2 
(m) 
Subagro 2021.1 
(t) 

Subagro 2020.1 
(m) 
Subagro 2020.2 
(t) 

Semana 6     Subagro 2021.2 
(m) 
Subagro 2021.1 
(t) 

 

Plano: 

• toda quinta feira – reunião de avaliação da vivência da semana 

• 1 turma de subagro por turno por dia; 

• máximo 2 professores por turno por dia; 

• ocupação de somente um espaço de aula por turno; 

• as outras salas serão disponibilizadas para o outro 1 professor ministrar 
aulas via Google Meets;  

• professores que se enquadram nos critérios das IN’s – permuta de aulas; 
 
3.2.3 SUBEDIF 

Ciclo Seg Ter Qua Qui Sex 

Semana 1 Subedif 2020.1 (t) 
Subedif 2021.1 (n) 

    

Semana 2  Subedif 2020.1 (t) 
Subedif 2021.1 (n) 

   

Semana 3   Subedif 2020.1 (t) 
Subedif 2021.1 (n) 

  

Semana 4    Subedif 2020.1 (t) 
Subedif 2021.1 (n) 

 

Semana 5     Subedif 2020.1 (t) 
Subedif 2021.1 (n) 

Semana 6      

 
Plano: 

• toda quinta feira – reunião de avaliação da vivência da semana 

• 1 turma de SUBEDIF por turno por dia; 

• máximo 2 professores por turno por dia; 

• ocupação de somente um espaço de aula por turno; 

• as outras salas serão disponibilizadas para o outro 1 professor ministrar 
aulas via Google Meets; 

• professores que se enquadram nos critérios das IN’s – permuta de aulas; 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.4 LIC MAT 
Ciclo Seg Ter Qua Qui Sex 

Semana 1 Lic mat 2020.1 (t) 
Lic mat 2019.1 (n) 

    

Semana 2 Lic mat 2021.1 (n) Lic mat 2020.1 (t) 
Lic mat 2019.1 (n) 

   

Semana 3  Lic mat 2021.1 (n) Lic mat 2020.1 (t) 
Lic mat 2019.1 (n) 

  

Semana 4   Lic mat 2021.1 (n) Lic mat 2020.1 (t) 
Lic mat 2019.1 (n) 

 

Semana 5    Lic mat 2021.1 (n) Lic mat 2020.1 (t) 
Lic mat 2019.1 (n) 

Semana 6     Lic mat 2021.1 (n) 

 
Plano: 

• toda quinta feira – reunião de avaliação da vivência da semana 

• 1 turma da lic mat por turno por dia; 

• máximo 2 professores por turno por dia; 

• ocupação de somente um espaço de aula por turno; 

• as outras salas serão disponibilizadas para o outro 1 professor ministrar 
aulas via google meets; 

• professores que se enquadram nos critérios das IN’s – permuta de aulas; 
 
3.2.5 PROEJA 

Ciclo Seg Ter Qua Qui Sex 

Semana 1 Proeja 2020.1 (n)     

Semana 2  Proeja 2020.1 (n)    

Semana 3   Proeja 2020.1 (n)   

Semana 4    Proeja 2020.1 (n)  

Semana 5     Proeja 2020.1 (n) 

Semana 6      

 
Plano: 

• toda quinta feira – reunião de avaliação da vivência da semana 

• 1 turma do proeja por turno por dia; 

• máximo 2 professores por turno por dia; 

• ocupação de somente um espaço de aula por turno; 

• as outras salas serão disponibilizadas para o outro 1 professor ministrar 
aulas via google meets; 

• professores que se enquadram nos critérios das IN’s – permuta de aulas; 
 
3.2.6. Proposta de ciclo piloto – retorno gradual na fase 3: 

• 2 turmas manhã por dia; 

• 4 turmas tarde por dia; 

• 3 turmas noite por dia; 

• máximo 11 professores por turno por dia; 

• temos 12 salas de aula + 4 laboratórios – professores podem ministrar 
aulas remotas nas salas disponíveis 

• Realização de Checklist Semanal para Análise das Condições para 
viabilidade das aulas presenciais. 

 
 
3.2.7 Espaços de aula viáveis para esse plano:  

• salas de aula – até 13 pessoas; 

• quadra – até 113 pessoas; 

• pátio refeitório (manhã) – até xx pessoas;  



• pátio em frente ao auditório (tarde) – até xx pessoas;  

• Auditório com aberturas esporádicas para renovação de ar – até 24 
pessoas; 

 
 

3.3 CONDICIONANTES 

• Manter atualizado o quantitativo de docentes que tem condições de 

ministrar aula presenciais; 

• Quantitativo de estudantes que podem assistir aulas presenciais; 

• Logística de transporte; 

• Necessidade de, no mínimo, 4 computadores, 4 câmeras, 4 microfones e 

4 caixas de som para gravação das aulas presenciais ou transmissão ao 

vivo para aqueles estudantes impossibilitados de comparecer 

presencialmente; 

• Necessidade de, no mínimo, 4 espaços de aulas para comportar as 

turmas; 

• Locação de climatizadores à base d’água para a uso na quadra e 

refeitório; 

• Dependendo da quantidade servidores amparados pelas IN 109 

(19/10/2020) e IN 37 (25/03/2021), as atividades presenciais poderão ser 

colocadas em prática, ou até suspensas. Nesta fase espera-se que todos 

os setores possam ter retornado às suas atividades administrativas. 

  



4.0 FASE 04 

(Aulas presenciais) - Retorno presencial de 100% das atividades de ensino. 
 

4.1 PREVISÃO DE INÍCIO OU QUANDO INICIOU 

• Ainda sem previsão de início. 
 

4.2 CURSOS, TURMAS OU ATIVIDADES ENVOLVIDAS 

• Todas as turmas matriculadas no campus, assim como o 
desenvolvimento de todas as atividades inerentes ao ensino, pesquisa e 
extensão. 
  

4.3 CONDICIONANTES 
 

• Esta fase só será possível quando os protocolos de biossegurança 
permitirem a ocupação acima dos limites mínimos permitidos atualmente 
para de 100% das salas; 

• Quando as salas estiverem equipadas com os sistemas de gravação e/ou 
transmissão de aulas para aqueles estudantes que não puderem 
comparecer; 

• Quando o esquema vacinal estiver completamente efetivado; 

• Quando os níveis de COVID19 estiverem zerados e/ou próximos de zero. 
 

 

 

 

Ademais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Danielle dos Santos Costa de Almeida 
Chefe do Departamento de Ensino 

SIAPE 2321815 

Portaria DOU 241/2020 

IF Sertão-PE, Campus Santa Maria da Boa Vista 
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