
Plano de Contingência-Campus Arapiraca

No dia 05/03/2021, autorizado pela PORTARIA Nº 582/IFAL,a comissão de retorno à presencialidade iniciou os seus trabalhos.As gravações das

reuniões podem ser acessadas por meio dos links abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1Jb8e-UrYBoNkqoiR7fJglqzydv-i_k8N/view?usp=sharing- 05/03/2021

https://drive.google.com/file/d/1CXbKEXW1Dfq24L45RoiJY0HKeC3_MTd0/view?usp=sharing- 19/03/2021

https://drive.google.com/file/d/16jhzqYyNxtaNkjd3OK9qGeEWx4rPG76c/view?usp=sharing- 16/04/2021

https://drive.google.com/file/d/17TaHCh3TPgOYkQMbD469JQ45Y_pulVqc/view?usp=sharing- 23/04/2021

https://drive.google.com/file/d/1m6tIFhDwNYeHgesZTc_hVqNcy-jblTpG/view?usp=sharing- 04/06/2021

https://drive.google.com/file/d/1r6TLAX7lxCQY03S12Lsj2sIAS5TiR1rH/view?usp=sharing- 06/08/2021

https://drive.google.com/file/d/1b2fd64jkUYzhvYWq5_YzDTY0IWImJFC_/view?usp=sharing- 20/08/2021

https://drive.google.com/file/d/1BfYxBA3hbcZcynJJ4QkX3P9U2TBZti38/view?usp=sharing- 03/09/2021

https://drive.google.com/file/d/1pCS75OUOFkZK8t31ojzN6_TF-4n1lRcc/view?usp=sharing- 15/10/2021

https://drive.google.com/file/d/1mh5Una5LyLxhvUj0ioadumip_DIpZJUe/view?usp=sharing- 25/10/2021

https://drive.google.com/file/d/1Hyk9QxSNmHJUZ1K8cwt03hNK5oJWGG2K/view?usp=sharing- 29/10/2021

https://drive.google.com/file/d/1Jb8e-UrYBoNkqoiR7fJglqzydv-i_k8N/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1CXbKEXW1Dfq24L45RoiJY0HKeC3_MTd0/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/16jhzqYyNxtaNkjd3OK9qGeEWx4rPG76c/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/17TaHCh3TPgOYkQMbD469JQ45Y_pulVqc/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1m6tIFhDwNYeHgesZTc_hVqNcy-jblTpG/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1r6TLAX7lxCQY03S12Lsj2sIAS5TiR1rH/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1b2fd64jkUYzhvYWq5_YzDTY0IWImJFC_/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1BfYxBA3hbcZcynJJ4QkX3P9U2TBZti38/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1pCS75OUOFkZK8t31ojzN6_TF-4n1lRcc/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1mh5Una5LyLxhvUj0ioadumip_DIpZJUe/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1Hyk9QxSNmHJUZ1K8cwt03hNK5oJWGG2K/view?usp=sharing-


https://drive.google.com/file/d/1tBWUodnBe_VqXAPsHaq4XnkiUBRlNyhr/view?usp=sharing- 05/11/2021

https://drive.google.com/file/d/1-Vx0aspTBP3E0gqutOqi0faMbtz5Hb5W/view?usp=sharing- 10/12/2021

https://drive.google.com/file/d/1NBjliOPAz7y64SeU2njrxp9o7KpAdKx8/view?usp=sharing- 17/12/2021

https://drive.google.com/file/d/139320JIaPwqvf5T9eG5mZ8Z71s2L5-7a/view?usp=sharing- 11/03/2021

Ações necessárias para melhoria das condições sanitárias e de biossegurança no âmbito do campus,segundo Plano de

Contingência do Ifal

Após diversas reuniões, destacamos as ações necessárias e possíveis para a realização do início das atividades presenciais.Segue um resumo das

ações e quem seria responsável.

Ação Responsável Prazo

a desinfecção dos objetos frequentemente tocados, por exemplo,
interruptores de luz, maçanetas, mesas... (ao menos uma vez por
turno)

CIMT
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

a limpeza e a desinfecção de ambientes, mobiliários e maquinários,
no mínimo uma vez por turno;

CIMT
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

https://drive.google.com/file/d/1tBWUodnBe_VqXAPsHaq4XnkiUBRlNyhr/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1-Vx0aspTBP3E0gqutOqi0faMbtz5Hb5W/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/1NBjliOPAz7y64SeU2njrxp9o7KpAdKx8/view?usp=sharing-
https://drive.google.com/file/d/139320JIaPwqvf5T9eG5mZ8Z71s2L5-7a/view?usp=sharing-


• a higienização periódica de corrimãos e banheiros – a cada turno; CIMT
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

a instalação de avisos para desestimular o uso dos corrimãos e
instalar dispensadores com álcool em gel nas proximidades das
escadas e das rampas;

CIMT
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

o controle do fluxo de pessoas, incluindo placa sinalizadora com a
capacidade máxima permitida, em número de pessoas, no interior da
instituição, de acordo com o alvará de funcionamento dos bombeiros;

DA
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

a orientação à comunidade escolar quanto a manter cabelos presos e
não utilizar nenhum tipo de joia, bijuterias, relógios e adereços

DE
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

a orientação à comunidade escola, quanto à utilização de
vestimentas em ambiente de trabalho, que deve seguir as
recomendações do protocolo estadual

DE
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

o isolamento de bebedouros, sendo liberados apenas para encher
garrafas e copos individuais.

DA
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

uso obrigatório de máscaras em todas as dependências do IFAL; Todos
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

disponibilização ininterrupta de álcool em gel 70% em locais fixos de
fácil visualização

DA
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)

disposição de pedilúvio nas entradas principais dos campi e
disposição de tapetes sanitizantes com uma solução de água
sanitária

DA
até final de fevereiro (considerando a volta
em março)



Recomendações de Segurança e EPC´s

Após diversas reuniões a comissão local definiu a programação do retorno presencial para os docentes e discentes, a qual ocorrerá nos dias 30 e

31/03/2022, onde além de todas as orientações de convivência , faremos a capacitação da importância e uso dos EPI´s e EPC´s.Lembrando que

essas mesmas orientações foram Além disso, os pontos de fixação de avisos e dos dispensers e totens de álcool em gel, conforme pode ser

visualizado nas fotos abaixo:





















Acolhimento para o Retorno Presencial-Servidores Técnicos Administrativos

No dia 05/11/2021 realizamos a primeira das ações do retorno presencial, onde realizamos uma reunião virtual pelo google meet para tratarmos dos

informes e orientações para os servidores técnicos administrativos ,conforme pode ser acessado por meio do link:

https://drive.google.com/file/d/1gogWChcv3hvMDiSZ14ELnykTf0vJkxdy/view

Após esse primeiro momento presencial, foi realizado o acolhimento para o retorno presencial, mas que agora ocorreu presencialmente no

campus.Segue as imagens do acolhimento para o retorno presencial para os servidores técnicos administrativos, ocorrido no dia 08/11/2021.





































A resolução Nº 45 / 2021 - CONSUP/IFAL estabelece diretrizes institucionais para a implementação do retorno gradual, escalonado e

seguro às atividades presenciais no contexto da pandemia da Covid-19 e contemplará atividades presenciais organizadas em quatro

fases consecutivas.Em reunião ocorrida no dia 10 de novembro de 2021, com o mandato do Concamp expirado e autorizado pelo

parágrafo 1° do Art. 3º da resolução em tela, os colegiados dos cursos dos Cursos Técnicos de Nível Médio de

Eletroeletrônica,Informática, Logística, e de Graduação em Letras e Sistemas de Informação em conjunto com a gestão do campus

Arapiraca, foi estabelecido as datas das fases de retorno presencial,  conforme distribuição abaixo:

Após o aumento do número de casos da variante ômicron, onde ao final de janeiro,que foi a data estipulada do nosso retorno presencial,

voltamos a ter mais de mil mortes por dia e milhares de casos confirmados, uma reunião extraordinária e emergencial foi convocada

para o dia 31 de janeiro, onde foram convocados os colegiados dos cursos, gestão do campus para redefinição da data de início da fase

4, assim como preconiza a Res. 45/2021-CONSUPA/IFAL. Além dos citados, convidamos os representantes de turmas, grêmio

estudantil e DCE para nos trazer a opinião dos estudantes e nos ajudar em nossa decisão.Após a explanação da doutora Ana Carolina,

médica do SIASS, concedemos a palavra aos representantes dos colegiados e estendemos a palavra aos convidados.Após a oitiva,

para sacramentar a decisão, uma votação por meio do google forms foi realizada.O resultado pode ser visualizado no gráfico abaixo:



A reunião da redefinição da data poderá ser acessada por meio do link:

https://drive.google.com/file/d/1QQWm7sI0PVr7AdMVWJqa6bh8DlNewOrJ/view?usp=sharing

No mesmo dia, realizamos uma reunião online, por meio da plataforma Youtube para explicar a mudança de data e os motivos os quais

nos levaram a essa alteração.A reunião poderá ser acessada por meio do link: Retorno à presencialidade-C. Arapiraca

Segue então a nova distribuição de datas das fases do campus Arapiraca:

Fases Data do Retorno

§ 1° Para adoção da fase 1 as atividades presenciais deverão ser desenvolvidas
observando a sequência de prioridades:

I - Retomada gradual e escalonada das atividades de ensino de natureza prática:

a. Componentes curriculares dos cursos da Educação Básica e da Graduação, que
necessitam obrigatoriamente da presencialidade e do uso de laboratórios - concluintes
2020/2021, na condição de suspensos (definidos pelos Colegiados dos Cursos durante
o ERE);
b.Componentes curriculares dos Cursos da Educação Básica e da Graduação, que
necessitam obrigatoriamente da presencialidade e do uso de laboratórios - demais
séries, na condição de suspensos (definidos pelos Colegiados dos Cursos durante o
ERE).
II - Disponibilização da estrutura dos campi para atender às/aos estudantes com
dificuldade de acesso ao ERE;

10/11/2021

https://www.youtube.com/watch?v=nYlWz34bjis&t=1322s
https://drive.google.com/file/d/1QQWm7sI0PVr7AdMVWJqa6bh8DlNewOrJ/view?usp=sharing


III - Cursos de Pós-graduação;
IV - Estágio Curricular Supervisionado – obrigatório.
V - Programa de Iniciação à Docência/ PIBID;
VI - Programa Residência Pedagógica/RP;
VII-Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação -
obrigatório
VIII - Atividades de Prática Profissional:
a. Projetos de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão;
b. Monitoria para os componentes curriculares de natureza
prática; c. Estágio Curricular Supervisionado – não obrigatório;
d. Trabalho de Conclusão de Curso – não obrigatório;

IX- Ações de Acolhimento aos/às Estudantes.

§ 2° Para adoção da fase 2, onde um número maior de atividades presenciais podem
ser desenvolvidas, é recomendável:

I - Atividades de Prática Profissional:

a. Prática Profissional Integrada - PPI;
b.Monitoria para os demais componentes curriculares.

II - Avaliação da aprendizagem de forma presencial para casos excepcionais
referente aos componentes curriculares que permaneceram no ERE, para grupos
reduzidos de estudantes.

06/12/2021

§ 3° Para adoção da fase 3, onde será possível uma maior ampliação das atividades
presenciais, é recomendável:

I - Atividade de Prática Profissional:
a. Visitas técnicas.

20/12/2021



II - Implementar estratégias para a recuperação de

aprendizagem;

III - Atividades de ensino que envolvam práticas esportivas;

IV - Reuniões presenciais com estudantes e com mães, pais ou responsáveis;

4° Na fase 4, será possível a volta total das atividades acadêmicas presenciais,
recomendamos:

I - Retorno à presencialidade das atividades acadêmicas não previstas nas fases
anteriores;
II - Retorno à presencialidade de todos os componentes curriculares dos cursos da
Educação Básica e da Graduação.

03/02/2022

Acolhimento Servidores Administrativos 05 e 08/11/2021

Acolhimentos Docentes e Estudantes 30 e 31/03/2022( Data Retificada Após Decisão
Tomada em Reunião no dia 31/01/2022)

Com isso, o acolhimento dos professores ficou agendado para o dia 30/03/2022 e para os estudantes dos três turnos no dia 31/03/2022.Nesses

encontros os treinamentos de para realização do distanciamento seguro, treinamento com EPI e EPC´s e demais observações serão

realizadas,conforme pode ser observado nos folders já divulgados abaixo:










