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1. Introdução 

 

Este material foi elaborado pela Comissão Local do Protocolo de Retorno 

do IF Goiano – Campus Morrinhos (PORTARIA Nº. 180 DE 27 DE AGOSTO DE 

2021) para orientar a comunidade acadêmica quanto ao retorno gradual às 

atividades acadêmicas e administrativas no Campus Morrinhos. Considerando o 

Plano de Contingência para a Covid-19 e Protocolos de Retorno às atividades 

presenciais do IF Goiano, a Cartilha de Consulta Rápida para Retorno das 

Atividades Presenciais no IF Goiano e a Portaria Nº 

1074/SIPPAG/REI/IFGOIANO, de 21 de outubro de 2021. 

 

2. Protocolos de Biossegurança 

 
As medidas de biossegurança, aliadas à vacinação, referem-se às 

estratégias de enfrentamento da COVID-19 até o momento, e devem ocorrer em 

conjunto, ou seja, uma complementa a outra e não exclui ou torna menos 

importante a outra. 

 

- Distanciamento Social 

Considera-se 1,5m (um metro e meio) como distância mínima de 

segurança entre os indivíduos. Tal medida deverá ser respeitada nas salas de 

aula, refeitórios, bibliotecas, postos de trabalho e em todos os espaços de uso 

compartilhado do campus Morrinhos. Respeitando a capacidade máxima de 30% 

(trinta por cento) de ocupação de cada ambiente. 

 

- Etiqueta respiratória 

Refere-se aos hábitos desejáveis de boa conduta em sociedade para 

situações de espirros, tosse, coriza e implicam construção de um ambiente mais 

saudável e com respeito ao coletivo. Compreende, ainda, a manutenção da 

distância de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando, assim como 

uma pessoa com sintomas gripais, que precisa, em decorrência de tais sintomas, 

se afastar do convívio social enquanto perdurar o quadro e, no caso específico 

de COVID-19, no mínimo por 14 (quatorze) dias. 

 



- Higienização das mãos 

Na entrada da Instituição, todas as pessoas deverão proceder à 

higienização das mãos de acordo com a técnica preconizada. Se não houver 

água e sabonete, usar a fricção com álcool em gel 70%. Ressalta-se que para o 

benefício do uso de álcool em gel a 70%, não pode haver presença de sujidade 

visível nas mãos. 

 

- Uso obrigatório das Máscaras Faciais 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do Campus 

Morrinhos, sendo de inteira responsabilidade da pessoa, o cuidado relativo ao 

uso, bem como o armazenamento e descarte. Não é permitida a entrada e 

permanência de pessoas, no Campus, sem o uso da proteção. 

 

- Aferição de temperatura 

Além das medidas descritas acima todas as pessoas que entrarem na 

instituição, passarão pela aferição de temperatura. No caso das pessoas que 

ingressarem por transporte coletivo, terão a temperatura aferida no momento que 

saírem/descerem dos ônibus. Os ônibus deverão deixar os alunos em um ponto 

fixo estabelecido pela Comissão. No caso das pessoas que ingressarem em 

carros particulares, terão a temperatura aferida nas guaritas. 

 

- Em caso sintomas gripais nas dependências do Campus 

Sendo verificada alteração na temperatura e/ou outros sintomas gripais, 

as pessoas deverão se direcionar para o Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) para 

receber as primeiras orientações. Após, a instituição entrará em contato com 

uma pessoa responsável por buscá-lo(a) no Campus (no caso dos/as discentes, 

esse responsável deverá ser indicado no Termo de Ciência e Responsabilidade 

assinado e entregue para retornar às atividades presenciais). 

 

3. Atividades Administrativas 

 A realização das atividades administrativas presenciais será norteada 

pela portaria Nº 1074/SIPPAG/REI/IFGOIANO, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 

observando-se os protocolos e medidas de segurança. Os servidores que se 

enquadrarem no Art. 3º desta portaria deverão enviar a autodeclaração para a 



Coordenação de Gestão de Pessoas (MHOS), com ciência da chefia imediata, 

para permanecerem em trabalho remoto.  

O escalonamento das atividades administrativas presenciais e remotas 

deverá ser feito em comum acordo entre as chefias e os servidores, devendo o 

quadro de horários ser enviado ao Setor de Coordenação de Gestão de Pessoas 

(MHOS) e publicado no site (XXXXX). As atividades presenciais acontecerão nos 

dias e horários de oferta de disciplinas presenciais. 

 

4. Atividades Acadêmicas 

A Etapa Amarela (Alternância/Regular) é caracterizada por um regime de 

oferta mista, com a realização de atividades não presenciais em alternância com 

atividades presenciais, de forma regular. Pode-se prever diferentes estratégias, 

entre elas, aulas presenciais com restrição de público, web transmitidas para o 

restante da turma, subdivisão de turmas, priorização de turmas de concluintes, 

entre outras. Levando-se em consideração as suas condições específicas de 

disponibilidade de ambientes, estrutura tecnológica e de rede de internet, 

disponibilidade de carga horária docente e de servidores técnico administrativos, 

entre outras. É facultado ao aluno a participação nas aulas presenciais. 

 

O horário de aulas presenciais está disponível na página do IF Goiano – 

Campus Morrinhos. A aula ministrada presencialmente, deverá ser 

disponibilizada de forma equivalente ao conteúdo de forma assíncrona no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No dia em que a disciplina for 

oferecida presencialmente não haverá momento síncrono, nos demais dias 

ocorrerão normalmente. 

Os encontros das disciplinas ofertadas de forma presencial terão duração 

de 5 aulas (4 aulas presenciais + 1 aula remota), a frequência dos alunos que 

optarem pelo sistema presencial será contabilizada pela participação na aula 

presencial e entrega de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

A frequência para os alunos que optarem por continuar no sistema remoto será 

contabilizada pela entrega de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA). 



As atividades avaliativas permanecerão ocorrendo pelo Ambiente Virtual 

de Aprendizagem – Moodle (AVA), obedecendo às mesmas regras vigentes 

durante o período de aulas não presenciais. 

Os alunos que desejarem retornar às aulas presenciais deverão 

preencher e assinar o Termo de Ciência e Responsabilidade (TCR) e enviar para 

a coordenação de seu curso. A participação nas atividades presenciais está 

condicionada a entrega do TCR. É possível que haja mudança de regime de 

atendimento, para isso os alunos deverão comunicar a instituição de ensino 

(envio de novo TCR) com 7 dias de antecedência, para haver o enquadramento 

no novo regime de atendimento, desde que haja disponibilidade de atendimento 

pelo campus. 

Durante este período não haverá funcionamento do refeitório e nem das 

residências estudantis. 

 

https://suap.ifgoiano.edu.br/documentos/documento/4782/

