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   A pandemia da COVID-19, que perdura há quase dois anos,
trouxe perdas significativas aos/às nossos/as estudantes. Essas
perdas desdobram-se pela esfera econômica, social, emocional,
psicológica, de aprendizagem, dentre outras.
   No contexto do Ifal, muitos/as estudantes, ao ingressar na
instituição já por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE), não
tiveram a oportunidade de construir vínculos com seus/suas
colegas, com os/as servidores, setores e nem com o espaço físico
do campus. Enquanto os/as que já tiveram a possibilidade de
vivenciar tudo isso no campus sofrem bastante pela suspensão de
suas vidas acadêmicas e interações possibilitadas pelo presencial.
    Foi diante disso, e levando em consideração o atual contexto
pandêmico e o planejamento institucional para o retorno à
presencialidade de forma segura, que a Assistência Estudantil do
Ifal, por meio do Fórum Permanente de Assistência Estudantil
(FORPAE), em suas 44ª e 45ª edições, e com a participação de
diversas categorias profissionais e representações estudantis,
construiu este documento, que tem como objetivo orientar os
campi sobre a implementação de um protocolo de acolhimento
discente.
   Parte-se do pressuposto que acolher nossos/as estudantes é
ajudá-los/as a se sentir parte novamente da instituição, a lidar
com os medos e ansiedades, pois trarão consigo a
experiência/bagagem vivenciada nesse período pandêmico,
sempre destacando a importância de seguir os protocolos de
biossegurança executados nos campi para a proteção de todos/as.

Apresentação



  Diante disso, este documento se encontra estruturado em 4
(quatro) eixos norteadores, pelos quais perpassam diversas ações.
As ações descritas têm por objetivo oferecer possibilidades de
atuação aos campi, no qual cada um implementará a(s) que
atender(em) melhor às demandas estudantis e às realidades de
infraestrutura e de quadro de servidores/as. 
   Os eixos e ações contidas neste documento poderão integrar em
sua implementação, além da equipe da Assistência Estudantil, a
equipe pedagógica, os/as docentes, os/as estudantes e demais
setores do campus; poderão também participar da composição das
equipes os setores externos por meio de articulação com a rede de
saúde, assistência social, transporte público, dentre outros dos
quais possibilitem o acolhimento e a re-integração de nossos/as
estudantes ao ambiente escolar.
  Por fim, é importante destacar que para além do foco nas
demandas pedagógicas ocasionadas pela pandemia, o Ifal está
empenhando esforços para garantir uma assistência integral ao/às
estudantes nesse retorno gradual e escalonado das atividades
presenciais, às quais perpassam por aspectos biopsicossociais. Esse
plano contribuirá para a construção de uma rede interdisciplinar e
intersetorial com ações focadas nas necessidades discentes dentro
desse contexto.  

 
 



 Os eixos a seguir são apresentados em uma sequência de
implementação e se encontram interligados, com o objetivo de
realizar o acolhimento à nossos/as discentes no processo de
retorno gradual e escalonado à presencialidade. 
        Nesse sentido, o primeiro eixo norteia as ações preventivas
e educativas com relação a COVID-19 no âmbito dos campi. O
segundo eixo direciona as ações para conhecermos melhor
nosso/a estudante e entendermos como ele/a está retornando
à instituição pós-pandemia. Para isso, propõe-se a realização de
um diagnóstico biopsicossocial para conhecimento das
demandas estudantis. O terceiro e quarto eixos direcionam às
ações integradas em âmbito interno e externo ao campus (Ifal)
e visam, por sua vez, responder às demandas resultantes das
ações/intervenções realizadas no eixo 2.
        É importante ressaltar que as ações de cada eixo devem ser
planejadas e executadas com base nos protocolos de
biossegurança vigentes.

EIXOS E AÇÕES NORTEADORAS PARA
REALIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO

DISCENTE
 



Atividades que trabalhem os mitos e as verdades sobre as
medidas de biossegurança;

Informações sobre vacinação: levantamento dos/as estudantes
que se vacinaram ou não e o motivo da escolha. Esse
levantamento poderá ser realizado de maneira bem dinâmica,
como em forma de enquete nas redes sociais; debates que visem
a desconstrução do negacionismo sobre a vacinação por meio de
dinâmicas grupais, atividades artísticas, dentre outras;

Protagonismo estudantil: estudantes orientando estudantes
sobre a temática;

Construção de vídeos curtos que abordam sobre como os/as
estudantes deverão se comportar no campus para sua segurança
e a de todos/às (interação com os/as colegas e servidores/as, uso
correto das máscaras, medidas de distanciamento nas áreas
coletivas do Ifal, respeito às marcações de distanciamento,
dentre outras);

Divulgação do Plano de Contingência antes e após o retorno à
presencialidade, por meio de:

1.1 Eixo 1: 

Educação em saúde para prevenção da COVID-19 no ambiente
escolar no retorno à presencialidade.

1.1.1 Ações: 

1.DESCRIÇÃO DOS EIXOS E AÇÕES



Exibição de documentários, filmes e vídeos sobre a história e
importância das vacinas em parceria com os/as docentes;

Divulgação dos fluxos de atendimento/encaminhamento
dos/as estudantes com suspeita de COVID;

Orientação dos/as estudantes, familiares ou responsáveis
para que o/a estudante com sintomas gripais não frequente
às aulas presenciais, bem como fornecimento das
informações necessárias;

Atividades que visem debater e orientar sobre
atitudes/comportamentos “preconceituosos” diante de
estudantes com sintomas gripais.

A)  Posts nas redes sociais;
B)  Palestras para conscientização dos riscos;
C)  Faixas, placas, panfletos e outros;
D) Simulações de situações com o objetivo orientativo, por meio
de atividades artísticas, tais como teatro, música, poesia,
histórias em quadrinhos, memes, vídeos caseiros (em família),
dentre outras. 



Levantamento de demandas iniciais relacionadas ao
retorno presencial dos/as estudantes (aplicação de
questionário, rodas de conversa, escuta ativa,
diálogo com os diversos setores da instituição etc);

Realização de diagnóstico biopsicossocial dos/as
estudantes de acordo com a realidade de cada
campus.

Como estamos voltando? Diagnóstico biopsicossocial
das demandas estudantis.

 
1.2.1 Ações: 

 
 

1.2 Eixo 2:



Criação de conteúdos voltados aos serviços da assistência
estudantil e publicação nas redes sociais.
Articulação com outros setores do Ifal (Napne, Neabi, equipe
pedagógica, departamento de ensino, coordenações de cursos,
coordenação de apoio acadêmico, corpo docente e etc).
Articulação com as famílias das/os estudantes e
(re)construção de vínculos (produção de conteúdos digitais
como cartilhas e folders, vídeo institucional e etc).
Rodas de conversa (expectativas em relação ao retorno à
presencialidade, projetos de vida, restabelecimento de
vínculos estudante-Ifal etc).
Vídeo-debate que promova reflexões.
Ações socioculturais (sarau, atividades musicais, varal com
poesias, poemas, frases etc).
Memorial (plantar árvores em memória das pessoas que
perderam a vida para a covid-19).
Faixa com mensagem acolhedora de boas-vindas.
Realização de dinâmicas e atividades que promovam espaços
de escuta e de reflexões (Cartilha Instituto Ayrton Sena: O que
trago na bagagem? O que aprendi com a pandemia? Árvore
dos sonhos.

Ações internas integradas: desenvolvendo atividades
interdisciplinares para promover o acolhimento seguro das/os

estudantes e (re)construção dos vínculos com o IFAL.

1.3.1. Ações: 

 

1.3 Eixo 3:



Realizar e reforçar a articulação com a rede dos
municípios/bairros que residem os/as estudantes, de
acordo com as demandas biopsicossociais.

Realizar/atualizar mapeamento da rede de cada
município/bairro (saber os dados necessários para
encaminhamento dos/as estudantes de acordo com a
necessidade).

Estabelecer parcerias para encaminhamentos dos/as
estudantes de acordo com o diagnóstico
biopsicossocial.

Compartilhar os dados da articulação das redes com a
comunidade acadêmica.

Ações externas integradas: desenvolvendo
articulações para atendimento das demandas

estudantis.

 1.4.1.Ações: 

 

1.4 Eixo 4:


