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COMUNICADO 

 
 

À Comunidade Acadêmica do IFPA – Campus Santarém 
 
 
1. Servidores, Terceirizados, Discentes e Familiares 
  
 Em decorrência da Pandemia da Covid-19 os hábitos, as práticas e as formas de 
interação sofreram mudanças significativas. As consequências da pandemia afetaram 
diretamente a saúde, economia, educação e cultura.  
 
 No que tange aos impactos no sistema educacional há que se ressaltar que as 
instituições de ensino, por serem considerados espaços de alto risco de contaminação e 
disseminação do vírus, tiveram suas atividades presenciais suspensas. A decisão foi 
pautada nas recomendações da OMS e das três instâncias do poder administrativo: 
municipal, estadual e federal, responsáveis por orientar as ações globais, nacionais, 
regionais e locais.     
  
 O IFPA permanece com as atividades acadêmicas presencias suspensas. As ações 
administrativas essenciais encontram-se sendo executadas parte de forma presencial e 
parte de forma remota em sistema de revezamento e flexibilização de horário, objetivando 
diminuir a probabilidade e as possibilidades de contágio de alunos, servidores e 
colaboradores.  
 
 A principal ação nesse momento é a elaboração do Planejamento de Retomada 
das Atividades Presenciais.  
 
 Subsidiam esse trabalho os Decretos Federais, Estaduais e Municipais publicados 
desde o início da pandemia; o Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas 
Instituições Federais de Ensino, do Ministério da Educação; as Diretrizes para o 
Planejamento Institucional de Retomada das Atividades Presenciais no IFPA e 
Recomposição do Calendário Acadêmico 2020; o texto proposto pela PROEN que irá 
regulamentar as atividades remotas; e as orientações da PROPPG e PROEX.  
 
 A data do retorno ainda não está definida, todavia está condicionada a: 
 
I. Fatores internos: 
a) Adequação dos espaços físicos com materiais de higienização; 
b) Aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, insumos para garantir a 
higienização e assepsia das mãos e equipamentos para monitorização como termômetros 
digitais e oxímetros;  
c) Demarcação das áreas internas: restritas, com alguma restrição e sem restrição; 
d) Reorganização das atividades didático-pedagógicas, considerando que 40% da carga 
horária do ensino técnico e superior poderá ser remota; 
e) Elaboração das estratégias para o desenvolvimento das atividades presenciais uma vez 
que será possível acomodar, em cada sala de aula, 19 discentes por vez; 
f) Revisão do calendário acadêmico; 
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g) Promoção de ações de saúde física e mental; 
h) Avaliação da saúde emocional dos servidores e discentes; 
I) Aprovação do Planejamento de Retomada das Atividades Presencias  
 
II. Fatores externos: 
a) Situação epidemiológica do município; 
b) Determinações dos Órgãos Públicos Municipais; 
c) Determinações dos Órgãos Públicos Estaduais; 
d) Determinações dos Órgãos Públicos Federais; 
 
 O Planejamento será posto em discussão até o dia 17/07/2020 e todos devem 
contribuir.  
  
 Estão trabalhando em sua construção preliminar as Direções do Campus, o Comitê 
de Gestão de Crise Local, as Coordenações (Curso, Ensino, Pesquisa e Extensão), 
representantes do Setor de Saúde, de Infraestrutura, das Comissões de Calendário, de 
Permanência e Êxito, da Assistência Estudantil.  
  
 O documento está sendo estruturado em cinco eixos:  
 
I. Ações de infraestrutura 
As ações de infraestrutura visam adequar os espaços físicos, redesenhar os layouts, 
ampliar as sinalizações, adquirir e instalar equipamentos de higienização, redefinir os locais 
e os fluxos de pessoas dentro dos limites do Campus e, se possível, implantar um espaço 
para criação/elaboração de conteúdos que exijam a mediação de tecnologias. 
 
II. Ações de saúde e qualidade de vida 
As ações de saúde e qualidade de vida têm a função de elaborar os fluxos e protocolos 
internos de prevenção, promover ações de educação em saúde referentes à proteção, 
prevenção e controle do novo corona vírus, promover ações de acolhimento aos alunos e 
servidores, atendimento psicológico virtual, monitoramento da situação epidemiológica da 
comunidade acadêmica e acompanhamento das diretrizes, decretos e orientações dos 
órgãos competentes a respeito da situação epidemiológica e das ações e medidas de 
proteção contra a Covid-19.   
 
III. Ações setoriais 
As ações setoriais propõem-se a organizar o fluxo de atendimento, orientações quanto ao 
manuseio de documentos, os horários de prestação de serviços ao público interno e 
externo. 
 
IV. Ações didático-pedagógicas 
As ações didático-pedagógicas destinam-se à reorganização da atividade fim da instituição 
e pretendem reordenar o conjunto de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão desenvolvidas pelos docentes garantindo, no que se refere ao ensino, o 
cumprimento da carga horária anual de cada disciplina e assegurando que todos os 
discentes estejam inseridos nas atividades presenciais e remotas. 
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V. Ações de comunicação com a comunidade acadêmica e sociedade.  
As ações de comunicação com a comunidade acadêmica e com a sociedade intentam o 
aperfeiçoamento do uso dos canais de comunicação para dialogar com os servidores, com 
os discentes, com as famílias, com outras instituições e com a sociedade, dando 
transparência às ações e segurança aos membros da comunidade acadêmica e seus 
familiares.  
  
 Sabemos da ansiedade e da expectativa dos alunos, especialmente dos concluintes, 
quanto ao retorno às atividades. Entretanto, para que a retomada das atividades seja 
segura e garanta que todos os alunos tenham acesso às atividades, sejam presenciais ou 
remotas, é imprescindível a elaboração coletiva desse documento e aprovação do 
Planejamento pelas instâncias superiores do IFPA.  
  
 Todos os esforços serão feitos para minimizar os impactos da suspensão do 
calendário acadêmico. 
 
2. Servidores 
 
a) O trabalho, remoto ou presencial, deve primar pela qualidade e celeridade; 
b) Os relatórios das atividades desenvolvidas devem ser encaminhados à chefia imediata 
semanalmente; 
c) Os que possuem FCC/FG, apesar dos relatórios semanais de execução de atividades, 
devem enviar mensalmente a folha de ponto conforme modelo disponível no endereço 
https://dgp.ifpa.edu.br/quem-somos; 
d) Os servidores em trabalho remoto devem estar disponíveis nos horários habituais de 
trabalho, para facilitar a comunicação; manter telefone de contato atualizado e ativo 
garantindo a comunicação imediata com o Campus; estar disponível para comparecimento 
ao Campus, caso necessário; manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo, 
periodicamente; acessar, diariamente, os sistemas eletrônicos utilizados pelo IFPA para o 
desenvolvimento de suas atividades; dar ciência à chefia imediata sobre o andamento dos 
trabalhos e de pedido de licenças; 
e) Manter contato com os discentes/turmas; 
f) O terceiro período de férias docente será alterado, provisoriamente, para dezembro/2020 
enquanto o novo calendário é aprovado. 
  
3. Discentes 
 
a) O calendário está suspenso, mas as atividades essenciais estão sendo executadas; 
b) Pedidos de diplomas/certificados devem ser feito por meio do e-mail 
prot.santarem@ifpa.edu.br, anexando em arquivo único (pdf) o requerimento e as cópias 
dos documentos exigidos; 
c) Os auxílios da Assistência Estudantil estão sendo pagos normalmente; 
d) Estão sendo distribuídos gêneros alimentícios (frutas/polpa) periodicamente, mediante 
confirmação previa de disponibilidade do aluno para retirá-los no campus; 
e) Manter a interação com os Coordenadores de Curso. 
f) A Coordenação de cada Curso irá divulgar a data para fazer uma reunião remota com os 
alunos e familiares. 
 

https://dgp.ifpa.edu.br/quem-somos
mailto:prot.santarem@ifpa.edu.br
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 O retorno às atividades presenciais será gradual, mensurando coletivamente os 
fatores de riscos e as ações de enfretamento para cada um desses fatores, promovendo 
ações de saúde física e emocional, redefinindo a dinâmica de atendimento ao público dos 
setores, reorganizando a oferta dos componentes curriculares, de modo remoto e 
presencial, garantindo a todos os discentes o acesso aos conteúdos e processos 
avaliativos. 
 
 Contamos com a colaboração de todos. 
 
 
 

Santarém, 09 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Comitê de Gestão de Crise 
Coordenações de Curso/Ensino/Extensão e Pesquisa 

SSQV 
Comissões 

DAP 
DEPI 

 
 
 
 
 

Damião Pedro Meira Filho  
Diretor Geral - Campus Santarém 

Port. Nº1753/2019-GAB-DOU-02/08/2019   
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