
Plano de Retorno às Atividades Presenciais-C. Arapiraca

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:

Atualização: 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).

10/11/2021

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


II - Disponibilização da estrutura dos campi para atender às/aos estudantes com
dificuldade de acesso ao ERE;
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:

20/12/2021



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

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)



ANEXO I -RETORNO À PRESENCIALIDADE

1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Eletroeletrônica-Integrado Carga Horária Total do Ano Letivo: 1000 horas

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
411 - 38
412 - 34
413 - 35
414 - 40
421 - 36
422 - 33
423 - 28
424 - 21
4. Plano de divisão da turma:

Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório de Automação- 40
Laboratório de Eletrônica Anagalógica e Digital-40
Laboratório de Máquinas Elétricas- 40
Laboratório de Instalações Elétricas- 40
6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes



Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório de Automação- 15
Laboratório de Eletrônica Anagalógica e Digital-19
Laboratório de Máquinas Elétricas- 14
Laboratório de Instalações Elétricas- 15



1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Informática-Integrado Carga Horária Total dos Componentes:1000 horas

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
911 - 40
912 - 41
913 - 27
914 - 30
921 - 38
922 - 31
923 - 28
924 - 25
4. Plano de divisão da turma:

Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório 1 -32
Laboratório 2- 40
Laboratório 3- 42
Laboratório Manutenção-36
6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes



Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório 1 -15
Laboratório 2- 16
Laboratório 3- 18
Laboratório Manutenção-12



1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Logística-Subsequente Carga Horária Total do Componente:1000h

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
1º módulo: 44
2º módulo: 36
3º módulo: sem oferta
prática profissional: 44

4. Plano de divisão da turma:
Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas

6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes



1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Eletroeletrônica-Subsequente Carga Horária Total dos Componentes:1000 horas

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
1º módulo: 40
2º módulo: 27
3º módulo: sem oferta
4º módulo: 34
prática profissional: 11

4. Plano de divisão da turma:
Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório de Automação- 15
Laboratório de Eletrônica Anagalógica e Digital-19
Laboratório de Máquinas Elétricas- 14
Laboratório de Instalações Elétricas- 15



6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes

1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Letras-Graduação Carga Horária Total dos Componentes:1000 horas

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
2º período-26
4º período-28
6º período-24

4. Plano de divisão da turma:
Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas

6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes



1. Identificação
Campus:Arapiraca Curso:Sistemas de

Informação-Graduação
Carga Horária Total dos Componentes:1000 horas

2.Carga horária a ser ministrada presencialmente:
0

3. Quantitativo de estudantes por turma:
2º período-34
4º período-24
6º período-19
4. Plano de divisão da turma:

Não haverá divisão das turmas

5.Espaço a ser utilizado e sua capacidade máxima:
Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório 1 -32
Laboratório 2- 40
Laboratório 3- 42
Laboratório Manutenção-36
6. Lotação a ser adotada(Respeitando o distanciamento de 1 (um) metro entre os estudantes



Salas de aula- 40 pessoas
Laboratório 1 -15
Laboratório 2- 16
Laboratório 3- 18
Laboratório Manutenção-12


