
CRONOGRAMA DO RETORNO PRESENCIAL
DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES E DISCENTES

DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO
CAMPUS POSSE



Diante do Plano de Contingência para COVID-19 e Protocolos de
Retorno às Atividades presenciais do IF Goiano, foi confeccionada a PORTARIA Nº
48/SIPPAG/POSSE/IFGOIANO, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 para o
estabelecimento da Comissão responsável pela construção do cronograma de
retorno das atividades presenciais no Campus Posse com a representatividade de
discentes, docentes, pais e técnicos administrativos. Posteriormente, foi publicada
pela Reitoria a Portaria nº 953, de 22 de setembro de 2021, atualizada pela Portaria
nº 1074, de 21 de outubro de 2021, que estabelece as normativas e orientações
quanto ao retorno gradativo das atividades administrativas e acadêmicas
presenciais em cada Campus.

INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

O Campus Posse encontra-se, até a data do dia 25/10/2021, na fase
Vermelha, de acordo com os indicadores constantes na Portaria 1074. A partir de
sua publicação, iniciou-se o planejamento e avaliação das questões físicas e
administrativas para atender aos possíveis cenários diante de tais indicadores.
Conforme se verifica da tabela 1.0, ainda há uma grande incidência de casos da
Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG e um alto índice de velocidade de
contágio no tempo - Re, posicionando a região de Posse na condição
epidemiológica da  Etapa Vermelha.

Tabela 1.0 - Ìndices epidemiológicos da região do município de Posse

Data 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10

Campus Posse Posse Posse Posse Posse Posse Posse Posse

SRAG 19,058 20,011 10,482 13,341 13,341 8,576 12,38 20,01

Mortalidade 0,333 0,143 0,25 0 2 0 0,5 0,5

Re 1,729 1,344 1,049 0,75 2,639 2,154 1,201 1,72

CRE 1,906 3,812 1,906 1,906 1,906 3,812 13,341 8,57

UTI mapa
leitos 58,57 61,43 74,29 68,57 70 81,43 75 62,86

UTI Público e
Privado 56,76 68,92 66,22 68,92 64,86 77,03 0 63,51

Índice Risco 5,333 6,00 5,333 4 6 5,667 7,33 6,66

Fonte:https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcd
f/generatedContent

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qQabZoz2HCl0HIO13B0xJVzRR3ymBkfw
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qQabZoz2HCl0HIO13B0xJVzRR3ymBkfw
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria-1074-2021-ab2bcc88d10d42619817acc6233656ec.pdf
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria-1074-2021-ab2bcc88d10d42619817acc6233656ec.pdf


Tabela 1.1 - Matriz de Risco COVID-19

ETAPA VERMELHA LARANJA AMARELA VERDE

SRAG > 20 10 <= x < 20 5 < x <10 <= 5

Mortalidade > 1,0 0,7 <= x < 1,0 0,5 < x < 0,7 <= 0,5

Re > 1,0 0,8 <= x < 1,0 0,5 < x > 0,8 <= 0,5

CRE > 10 5 <= x <  10 2,5 < x < 5 <= 2,5

UTI mapa
leitos > 85 70 <= x < 85 60 < x < 70 <= 60

UTI Público e
Privado > 85 70 <= x < 85 60 < x < 70 <= 60

Índice Risco >= 8 6 <= x < 8 4 < x < 6 <= 4

Fonte:https://indicadores.saude.go.gov.br/pentaho/api/repos/:coronavirus:paineis:painel.wcd
f/generatedContent

RETORNO DAS ATIVIDADES  ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS

Dada a publicação da IN 90 de 28 de setembro de 2021, os
SERVIDORES, técnicos administrativos e docentes, retornarão às atividades
presenciais, de forma escalonada, conforme as fases definidas a seguir. As
atividades acadêmicas, e as demais atividades correlacionadas, retornarão, levando
em consideração as particularidades de cada curso e de acordo com os cenários da
Portaria nº 1074, de 21 de outubro de 2021.

A seguir temos as datas de início referente a cada fase e as principais
atividades que poderão ser realizadas durante a sua vigência. Vejamos:

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093


FASE LARANJA - 03/11/2021

Respeitando o limite ocupação do ambiente conforme Decreto
Municipal de Medidas de Combate a Disseminação do Novo Coronavírus COVID-19
da cidade de Posse vigente, estabelecer:

Atividades:

● O retorno em duas etapas, sendo a primeira no dia 03/11/2021 com os
servidores que possuem Função Gratificada (FG)/Função Comissionada de
Curso (FCC)/Cargo de Direção (CD) e sendo facultativo aos(as) demais
servidores(as) interessados(as); a segunda no dia 08/11/2021 com todos(as)
os(as) demais servidores(as), conforme prévia apresentação de escala de
trabalho planejado pelo departamento;

● Disponibilização da Biblioteca para empréstimo, por agendamento, e sala de
estudo;

● Disponibilização dos laboratórios e do Núcleo da Escola Fazenda para
realização de atividades, mediante agendamento prévio;

● Orientação presencial para Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão e TCs;
● Possibilidade de escala agendada para esclarecimento de dúvidas em

disciplinas teóricas e de caráter prático nos laboratórios;
● Prestação de atendimento individualizado ao estudante ou responsável,

mediante agendamento, pela Unidade de Assistência ao Educando e pelo
NAP.

Observação: as regras para o uso dos espaços, bem como o seu agendamento,
serão devidamente publicadas no site do IFGoiano Campus Posse pelo
departamento responsável.



FASE AMARELA - 20/11/2021

Respeitando o limite ocupação do ambiente Decreto Municipal de
Medidas de Combate a Disseminação do Novo Coronavírus COVID-19 da cidade de
Posse vigente, estabelecer:

Atividades:

● O início ocorrerá no primeiro dia útil a partir do dia 20/11/2021 com o retorno
gradual das atividades acadêmicas, de acordo com o Cenário 1 do ANEXO III
da Portaria 1074/SIPPAG/REI/IFGOIANO, de 21 de outubro de 2021 do
IFGoiano;

● Manutenção das atividades da Etapa Laranja;
● Retorno gradual das atividades acadêmicas, de acordo com o Cenário 1 do

ANEXO III da Portaria 1074:

Cenário 1 - Dois grupos fixos, sendo um presencial e outro remoto.
Descrição: Critérios para atendimento presencial: priorizam-se aulas práticas
e, em seguida, estudantes com dificuldades para acesso ao processo
formativo remotamente. Na medida em que evoluírem favoravelmente as
condições de biossegurança, o grupo presencial vai sendo ampliado
gradualmente, conforme orientações de cada comissão local de
enfrentamento à Covid-19, até alcançar 100% de presencialidade.

Observação: As atividades acadêmicas serão planejadas pela Gerência de
Ensino/Coordenação de Ensino, em consonância com as Coordenações de Curso,
e divulgadas prévia e exclusivamente pelos meios de comunicação oficiais do
campus.



FASE VERDE - 10/01/2022

Respeitando o limite ocupação do ambiente Decreto Municipal de
Medidas de Combate a Disseminação do Novo Coronavírus COVID-19 da cidade de
Posse vigente, estabelecer:

Retorno integral das atividades:

● Atividades administrativas;
● Atividades pedagógicas;
● Aulas totalmente presenciais.

Observação: não havendo mudança no planejamento, o ano de 2022 iniciará de
forma integralmente presencial as suas atividades.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

● As fases Laranja, Amarela e Verde estão passíveis de modificação quanto às
atividades e às datas, podendo ser antecipadas ou retardadas, a depender
dos indicadores epidemiológicos.

● Em todas as fases, os protocolos de sanitização e proteção de combate à
COVID-19 são de observação obrigatória em todos os espaços do campus,
conforme consta no Plano de Contingência para COVID-19 e Protocolos de
Retorno às Atividades presenciais do IF Goiano.

● O planejamento das atividades administrativas, o atendimento docente, bem
como os horários de funcionamento de cada setor, deverão ser publicizados
e poderão ser ajustados a depender da necessidade do departamento.

CONTATOS
● Assistência Estudantil - assitenciaestudantil.posse@ifgoiano.edu.br
● Biblioteca - sibi.pss@ifgoiano.edu.br
● Coordenação de Extensão - extensao.posse@ifgoiano.edu.br
● Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação -

pesquisa.posse@ifgoiano.edu.br
● Departamento de Administração e Planejamento -

dap.posse@ifgoiano.edu.br
● Departamento de Ensino - ensino.posse@ifgoiano.edu.br
● Departamento de Licitação - licitacao.posse@ifgoiano.edu.br
● Núcleo de Apoio Pedagógico - nap.pos@ifgoiano.edu.br
● Registros Escolares- secretaria.posse@ifgoiano.edu.br
● Unidade de Estágio - estagio.pos@ifogiano.edu.br
● Unidade de Gabinete - gabinete.posse@ifgoiano.edu.br
● Unidade de Laboratórios - lmcn.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Técnico em Informática - tecinfo.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Técnico em Administração - tecadm.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Técnico em Agropecuária - tecagro.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Bacharelado em Agronomia - agro.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Bacharelado em Administração - adm.pos@ifgoiano.edu.br
● Curso Licenciatura em Ciências Biológicas - bio.pos@ifgoiano.edu.br

https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/503-coronavirus/14118-coronavirus.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/503-coronavirus/14118-coronavirus.html


ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

● Cartilha de Consulta Rápida IFGoiano -
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Atualizada_Cartilha_
Consulta_R%C3%A1pida.pdf

● Decreto Municipal nº 159, de 27 de setembro de 2021, de Medidas de
Combate a Disseminação do Novo Coronavírus COVID-19 da cidade de
Posse -
https://www.posse.go.gov.br/publicacoes/decreto-n159-de-27-de-setembro-de
-2021/

● Instrução Normativa nº 90 -
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-
de-setembro-de-2021-349566093

● Plano de Contingência para COVID-19 e Protocolos de Retorno às Atividades
presenciais do IF Goiano -
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/503-co
ronavirus/14118-coronavirus.html

● Portaria da Comissão responsável pela construção do cronograma de retorno
das atividades presenciais no Campus Posse -
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qQabZoz2HCl0HIO13B0xJVzRR3y
mBkfw

● Portaria nº 1074/2021 -
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria-1074-2021-
ab2bcc88d10d42619817acc6233656ec.pdf

https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Atualizada_Cartilha_Consulta_R%C3%A1pida.pdf
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Atualizada_Cartilha_Consulta_R%C3%A1pida.pdf
https://www.posse.go.gov.br/publicacoes/decreto-n159-de-27-de-setembro-de-2021/
https://www.posse.go.gov.br/publicacoes/decreto-n159-de-27-de-setembro-de-2021/
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/503-coronavirus/14118-coronavirus.html
https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article/503-coronavirus/14118-coronavirus.html
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qQabZoz2HCl0HIO13B0xJVzRR3ymBkfw
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qQabZoz2HCl0HIO13B0xJVzRR3ymBkfw
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria-1074-2021-ab2bcc88d10d42619817acc6233656ec.pdf
https://suap.ifgoiano.edu.br/media/documentos/arquivos/Portaria-1074-2021-ab2bcc88d10d42619817acc6233656ec.pdf

