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APRESENTAÇÃO 

 

A comunidade do IFPA Campus de Santarém, composta por discentes, docentes, técnicos administrativos 

e servidores terceirizados vem atuando, desde o início desta grave crise sanitária, com o peremptório e prioritário 

objetivo de preservar a saúde física e emocional de todos os membros de nossa comunidade e de seus respectivos 

familiares, ressaltando a contínua cooperação com os órgãos de saúde pública visando, assim, a minimização dos 

negativos e danosos efeitos advindos da pandemia sobre a população da região do Tapajós. É indubitável que para 

além do elevadíssimo nível técnico-científico, destacam-se, em todos os servidores do campus de Santarém, 

diversas outras virtudes e qualidades, ainda mais imprescindíveis neste período de crise humanitária, tais como a 

probidade, impolutabilidade, honorabilidade, ilibilidade de conduta bem como senso de humanidade, 

fraternidade, empatia e solidariedade. 

Neste contexto de luto nacional, imprevisibilidade, instabilidade e incertezas torna-se necessário, 

imprescindível e inadiável o trabalho coletivo de reflexão, de debate de proposições e por conseguinte de construção 

de um planejamento de retorno às atividades acadêmicas na modalidade de educação a distância, construído de 

modo a estudar e prever possíveis cenários, elaborar estratégias didáticas e táticas instrumentais eficientes, eficazes 

e efetivas, objetivando garantir, conquanto, as necessárias e providenciais restrições de isolamento social e a 

continuidade do processo de formação cidadã e técnico-científica dos nossos discentes.  

Portanto, este documento caracteriza-se como um plano permanentemente submetido à avaliação e 

suscetível as alterações que se apresentarem a qualquer tempo necessárias, enfatizando que todos os servidores 

manter-se-ão firmes e atentos quanto ao inexorável preceito de preservação da vida humana.   

 

 

Damião Pedro Meira Filho 

Diretor Geral – Campus Santarém 
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PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

NO IFPA – CAMPUS SANTARÉM 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Em decorrência da Pandemia do COVID-19 os hábitos, as práticas e as formas de 

interação sofreram mudanças significativas. As consequências da pandemia afetaram 

diretamente a economia, a saúde, a educação e a 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 orientações das três 

instâncias do poder administrativo: municipal, estadual e federal. 

O IFPA está com as atividades acadêmicas presenciais suspensas desde 19 de 

março de 2020. As ações administrativas essenciais encontram-se sendo executadas de 

forma remota, para diminuir as possibilidades de contágio de alunos e servidores, ou em 

sistema de revezamento e flexibilização de horário. 

Assim o planejamento se justifica em virtude da necessidade de pensar a elaboração 

das melhores estratégias para a retomada gradativa e segura das atividades presenciais 

uma vez que os gestores dos Campi e a Reitoria deliberaram que cada Campus construirá 

seu plano a partir da realidade local. 

Considerando que o portador do vírus nem sempre apresenta os sintomas da 

doença, especialmente em sua fase inicial, o plano contém os fatores de riscos e medidas 

mitigadoras que aumentam a segurança de discentes, terceirizados e servidores. 

O plano está ancorado em ações de infraestrutura, ações de saúde e qualidade de 

vida, ações setoriais, ações didático-pedagógicas e ações de comunicação com a 

comunidade acadêmica e a sociedade. 

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, implementar nova dinâmica 

de circulação e uso do campus e, se possível, implantar um espaço para o docente 

criar/elaborar conteúdos que exijam a mediação de tecnologias. 

As ações de saúde e qualidade de vida têm a função de promover a educação 

sanitária, a conscientização no que diz respeito à adoção e manutenção de 
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comportamentos seguros e, as ações de acolhimento de alunos e servidores, bem como 

oferecer apoio emocional à comunidade acadêmica, e, em caso de um membro da 

comunidade acadêmica apresentar sintomas, dar os devidos encaminhamentos. 

As ações setoriais propõem-se a organizar o fluxo de atendimento, os horários de 

prestação de serviços ao público interno e externo e o manuseio adequado de documentos. 

As ações didático-pedagógicas destinam-se à 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 da disciplina e assegurando que todos os discentes estejam inseridos 

nas atividades presenciais e remotas.  

As ações de comunicação com a comunidade acadêmica e com a sociedade 

intentam o aperfeiçoamento do uso dos canais de comunicação para produção e divulgação 

de conteúdos, 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. 

Para a maior eficiência na execução do planejamento e nos seus resultados, toda a 

comunidade acadêmica deve conhecê-lo e colocar em prática as orientações nele contidas. 

 

A retomada das atividades se dará em três fases: 

 

Na primeira etapa, as atividades acadêmicas serão retomadas apenas de forma 

remota. Os cursos Técnicos, de Graduação e Pós Graduação (re)organizaram os 

componentes curriculares e conteúdos que são possíveis de serem ministrados 

remotamente. Os setores do Campus, à exceção daqueles que, pela sua natureza, exigem 

trabalho presencial, estarão, periodicamente, avaliando a possibilidade ou necessidade de 

retomarem as atividades de modo presencial.  

Na segunda fase, as atividades acadêmicas serão desenvolvidas de forma híbrida, 

ou seja, de modo presencial e remoto. Nessa fase, os setores estarão com 60% a 100% 

dos servidores em atividade presencial. 

No terceiro momento, as atividades acadêmicas ocorrerão de modo presencial. 

 

A data provável de retomada das atividades acadêmicas remotas é o dia 31 de 

agosto de 2020. Decorrido o período de 60 dias do reinício haverá uma avaliação do 
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andamento das atividades, conforme previsto no calendário letivo. Serão analisados os 

instrumentos e metodologias que estão sendo utilizadas e se os resultados obtidos até 

aquele momento são satisfatórios.  

 

Subsidiaram o Planejamento: 

 

 Medida Provisória 934/2020 que flexibiliza os 200 dias letivos; 

 Portarias 376/2020 e 510/2020-MEC que autorizam, na Educação Profissional, a 

suspenção das aulas presenciais (com reposição de carga horária) ou substituição 

por atividades não presenciais; 

 Portaria 544/2020-MEC que autorizou, na Educação Superior, a substituição das 

disciplinas presenciais por atividades letivas que utilizem recursos educacionais 

digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais; 

 Portaria 617/2020-MEC que dispõe sobre as aulas nos cursos de educação 

profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de ensino;  

 Protocolo do CONIF que instrui sobre a elaboração de planos de contingência para 

o retorno às atividades presenciais na Rede Feral; 

 Protocolo de Biossegurança que orienta o retorno das atividades nas Instituições 

Federais de Ensino; 

 Diretrizes do IFPA que orientam o Planejamento Institucional de Retomada das 

Atividades dos Campi do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 2020; 

 Resolução 110/2020 do IFPA que regulamenta as atividades de Ensino Remotas. 

 

O documento é fruto do trabalho acurado das Coordenações de Curso, de Pesquisa, 

de Extensão, do Setor de Ensino e Políticas Educacionais, de Saúde e Qualidade de Vida, 

de Assistência Estudantil, Pedagógico, de Planejamento, de Infraestrutura, de 

Comunicação, de Tecnologia e Informação e demais setores, das Comissões, do Comitê 

de Gestão de Crise Local e de todos os servidores que se envolveram nesse processo 

delicado de planejar em meio a um cenário incerto. 
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2. OBJETIVO  

 
 

O objetivo geral do planejamento é refletir e reorganizar, mediante um amplo debate 

coletivo, a dinâmica do campus no que tange aos aspectos administrativos e acadêmicos 

para o retorno gradual e seguro das atividades.  

 

Os objetivos específicos são: 

a) Preparar adequadamente os espaços físicos; 

b) Elencar os fatores de riscos e as ações de enfrentamento para cada fator; 

c) Promover ações de saúde física e emocional de servidores e discentes; 

d) Redefinir a dinâmica de atendimento ao público dos setores; 

e) Reorganizar a oferta dos componentes curriculares de modo remoto e presencial;  

f) Garantir a todos os discentes o acesso aos conteúdos e processos avaliativos;  

g) Aprimorar a comunicação do Campus com a comunidade acadêmica e sociedade. 
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3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A SAÚDE NO MUNICÍPIO E NA REGIÃO DO 

CAMPUS  

 

O município de Santarém está situado na região oeste do Pará, e, com relação à saúde 

pública, oferece cobertura nos níveis de atenção básica, na assistência de média e alta 

complexidade e nos serviços de alta complexidade técnica e tecnológica. Além do Hospital 

Municipal, do Hospital Regional do Baixo Amazonas e da Unidade de Pronto Atendimento, 

o sistema público de saúde conta com cerca de 70 unidades básicas distribuídas por todo 

o município.  

Diante da situação da pandemia, foi instalado o Hospital de Campanha de Santarém 

com o objetivo de atender, na maioria dos casos, os pacientes com COVID-19, 

considerados de baixa e média complexidade.     

Devido à sua localização e maior infraestrutura, o munícipio de Santarém é 

referência para o atendimento de média e alta complexidade da população dos 20 

municípios do Baixo Amazonas e Tapajós, vinculados ao 9º Centro Regional de 

Saúde/Sespa, o que abrange uma população de aproximadamente 992.850 habitantes, 

conforme levantamento da própria Regional. Assim, toda a infraestrutura para atendimento 

dos pacientes com COVID-19 em Santarém, como leitos de UTI, deve ser pensada como 

retaguarda para atendimento de toda essa população.    

O primeiro caso de COVID-19 em Santarém foi registrado no dia 01 de abril de 2020 

e até 13 de agosto esse número subiu para 8.041, segundo dados da Secretaria Municipal 

de Saúde.  

O gráfico 1 demonstra a curva epidêmica de COVID-19 em Santarém, que 

apresentou um pico no mês de maio (Semana 22). Devido ao colapso no sistema de saúde, 

foi determinado o bloqueio por Lockdown no período de 19 a 31 de maio. Assim, nas 

semanas seguintes, foi possível perceber a redução do número de casos confirmados. No 

início do mês de julho (Semana 29), foi observado outro pico. Entre outras variáveis, isso 

pode estar relacionado à ampliação dos serviços de testagem tanto na zona urbana, como 

na zona rural e de rios.   

Com relação ao número de óbitos, Santarém ocupa o 4º lugar no ranking do estado 

do Pará, com 348 óbitos confirmados até o dia 13 de agosto. Considerando não apenas os 

dados oficiais da SESPA, mas também o trabalho realizado pela coordenação do 

Laboratório de Aplicações Matemáticas da Universidade Federal do Oeste do Pará, tem-se 
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o registro de queda no número de óbitos diários. Essa queda teve início em junho e, embora 

tenha sido interrompida no início de julho, quando houve um pequeno aumento, a indicação 

é de retomada da queda em agosto. 

 

 

 

 Há que se registrar um movimento de queda no registro de casos confirmados no 

município e nas cidades do entorno. Embora esses dados sejam importantes para a tomada 

de decisão e revelem que o contágio não tem avançado, não se deve pensar em risco 

“zero”, uma vez que os decretos dos municípios e Estados estão ampliando as medidas de 

afrouxamento social, e é importante para avaliar o comportamento da transmissão 

comunitária nos próximos meses.  
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4. FATORES DE RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS DE SAÚDE PARA A RETOMADA 

DO TRABALHO PRESENCIAL  

 

O objetivo de identificar os fatores de riscos é implementar ações de prevenção à 

contaminação, por COVID-19, nas instalações do campus Santarém. As medidas adotadas 

visam aumentar as condições de segurança dos servidores, alunos, colaboradores e 

visitantes. 

As ações preventivas foram elaboradas considerando duas situações principais de 

contágio: 

a) Contaminação por proximidade física; 

b) Contaminação por contato com mobiliários e com as instalações prediais; 

c) Uso inadequado de espaço coletivo de pesquisa 

 

4.1 Ações de Infraestrutura 

As ações de infraestrutura são voltadas para pessoas e espaços. Assim, serão 

estabelecidas as relações entre Risco Identificado (RI) e Medida Preventiva (MP). As ações 

a serem implementadas têm como base os protocolos de segurança sanitária divulgados 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, pelas autoridades municipais, estadual e 

federal. 

PROXIMIDADE FÍSICA 

Risco Identificado (RI) Medidas Preventivas (MP) 

 

Contaminação por proximidade física 

Adaptação de lay-out; 
Alteração na rotina dos colaboradores 
Horários alternados de início, intervalo e 
término das aulas 
Uso de barreiras físicas 
Uso de EPIs 

I – Servidores e terceirizados 
a) Para os servidores e terceirizados considerados aptos ao retorno ao trabalho 
presencial, deve-se manter escalas de trabalho que garantam o distanciamento mínimo 
de 1,5 metros entre os mesmos (“regra dos braços abertos”); 
b) Os ambientes de trabalho serão alterados de maneira a ajudar os servidores, 
estudantes e público externo a manter o distanciamento social, devendo-se aumentar o 
espaço; 
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c) Todos os “lay-outs” dos ambientes dos prédios serão adaptados de maneira a manter 
o distanciamento mínimo exigido pelas recomendações de saúde e segurança. 
d) Os colaboradores executarão suas atividades obedecendo o distanciamento mínimo 
de 1,50 metros e preferencialmente em horários de ausência dos servidores; 
e) Serão mantidas barreiras físicas de maneira a manter distância de 1,5 metros entre as 
cadeiras e mesas utilizadas para atendimento ao público interno e externo (como 
secretaria, biblioteca, etc); 
f) Serão implantadas barreiras físicas nos locais de atendimento ao público, como, por 
exemplo, placas de acrílico transparente (10 mm) com altura de pelo menos 1,5 metros 
do chão para isolamento, com pequena passagem para entrega de documentos; 
g) Na copa, permitir a entrada de apenas uma pessoa por vez; 
 
II – Discentes 
a) Salas de aula e laboratórios, mesmo de uso eventual, até o final do ano de 2020, 
manterão o distanciamento mínimo de 1,50 metros entre pessoas e terão sua capacidade 
máxima reduzida em 50%; 
b) Será feita demarcação de sinalização de distanciamento de 1,5 metros onde se fizer 
necessário, principalmente entre as mesas de estudo; 
c) Haverá, para cada turno, dois horários de início, intervalo e término; 
d) Será de uso obrigatório a utilização de máscaras nas instalações do campus; 
e) A utilização do auditório ficará suspensa até que se tenha a certeza de que a 
aglomeração não trará riscos para as pessoas; 
f) De acordo com a capacidade, deve-se disciplinar a entrada nos banheiros de um 
número reduzido de pessoas por vez. 
 
III – Público externo 
a) Para ingresso no campus será obrigatório a utilização de máscaras; 
b) Ao fazer a identificação na guarita, deve-se proceder à higienização das mãos; 
c) A entrada e permanência nos espaços que prestam serviços externos deve dar-se 
mediante a observação das normas de segurança. 
 

 
 

CONTATO COM MOBILIÁRIO 

Risco Identificado (RI) 
Medidas Preventivas (MP) 

Contaminação por contato no mobiliário 

e nas instalações prediais 

Adaptação de lay-out; 
Alteração na rotina dos colaboradores 
Uso de barreiras físicas 
Uso de EPIs 

I – Servidores e Discentes 
a) Será feita adaptação de lay-out de entrada (acesso principal) da Instituição, com mesa 
de apoio para a equipe médica para a aferição da temperatura corporal com termômetro 
infravermelho; 
b) Instalação de tapetes com solução sanitizante para desinfecção dos calçados nas 
entradas da Instituição; 
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c) Instalação de totens com “dispenser” de álcool em gel nos acessos da Instituição, nas 
áreas de circulação, na entrada das salas de aula, no acesso ao prédio administrativo e 
na entrada dos banheiros; 
d) Cerceamento do acesso a determinadas áreas, com a criação de obstáculos e uso de 
fitas alertas; 
e) Limitação de uso para determinados banheiros para maior controle, incluindo a 
interdição de alguns deles; 
f) Instalação de placas de identificação e orientação, como cartazes, folders, etc.; 
g) Adaptação nos bebedouros para que possa ser utilizado estritamente para  enchimento 
de copos e garrafas individuais; 
k) Os servidores usarão E.P.Is, conforme a especificidade da atividade exercida pelo 
servidor (máscara adequada, óculos de proteção ou face shield, luvas descartáveis, 
aventais descartáveis, jaleco, gorro e proteção para os pés, viseiras, toucas, etc); 
 
II - Terceirizados 
a) Maior frequência de limpeza dos banheiros; 
b) A equipe de limpeza fará higienização dos espaços de trabalho a cada 2h, mantendo 
sempre limpas maçanetas, interruptores, portas das geladeiras, portas dos micro-ondas, 
puxadores dos armários, botões da cafeteira, garrafas térmicas, registros e torneiras; 
c) Será expressamente proibido o compartilhamento de copos, pratos e talheres não 
higienizados, bem como qualquer outro utensílio de cozinha; 
d) Provimento de maior quantidade de papel toalha nos banheiros; 
e) Aumento do quantitativo de papel toalha na copa de maneira a facilitar a utilização 
após a lavagem das mãos (ao entrar e ao fechar o registro). 
 
 

 

USO INADEQUADO DE ESPAÇO COLETIVO DE PESQUISA 

RISCO IDENTIFICADO MEDIDAS PREVENTIVAS 

Uso inadequado do espaço coletivo de 

pesquisa (Biblioteca) 

Adaptação de lay-out; 
Alteração na rotina dos alunos 
Uso de máscara e EPIs 

 
I – Servidores  
a) Haverá delimitação quanto à distância no piso da área de empréstimo e devolução, 
obedecendo ao distanciamento de 1,0 metro entre outros usuários, com a colocação de 
distanciadores como fitas e marcações no solo; 
b) A sala de videoteca deve permanecer fechada; 
c) Manter fechado o acesso ao acervo; 
d) Os computadores de consulta ao acervo devem ficar separados por uma distância 
mínima de 1,5 metro entre eles. Sugere-se colocar uma película de plástico tipo filme no 
teclado e no mouse; 
e) Disponibilizar uma estante específica para recebimento do material devolvido; 
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f) Será feito o recebimento de livros somente com luvas. 
 
II – Discentes  
 
a) Não será permitido aglomerações em mesas; 
b) Haverá controle quanto ao quantitativo máximo de pessoas que poderão ficar na 
biblioteca por vez; 
c) Havendo necessidade de rotatividade para o desenvolvimento de pesquisas e estudos 
será estabelecido o tempo máximo de permanência. 
 
III – Público externo 
a) O uso da biblioteca pelo público externo ficará condicionado ao número de estudantes 
presentes naquele momento. 
 
 

 

4.2 Ações de higienização e procedimentos e desinfecção de equipamentos e 

espaços 

A fim de mitigar os riscos de contágio as ações de higienização e desinfecção dos 

espaços e equipamentos são fundamentais. 

As ações implementadas: 

a) Os terceirizados da limpeza e bem-estar farão a higienização constante (a cada 2 horas) 

nas áreas consideradas como sendo de superfícies mais expostas ao toque das mãos como 

maçanetas, corrimãos, braços de cadeira, telefones, bancadas, botão de elevador, e 

barreiras físicas criadas para coibir acessos; 

b) Os terceirizados da limpeza farão a higienização constante de equipamentos de uso 

compartilhados, tais como impressoras. 

c) Os terceirizados serão deverão manusear a reposição de galões de água realizando 

procedimentos de limpeza externa dos garrafões com lavagem com água e sabão, 

higienização com álcool e atentar para secagem antes da guarda destes.  

d) Será instalado nos pontos de trabalho, nos corredores e em todos os ambientes de uso 

coletivo totem com dispenser de álcool gel 70%. 

e) Será realizado a higienização dos espaços compartilhados como laboratórios, a cada 2 

horas; 

f) As estações de trabalho que possuírem divisórias ou proteção de acrílico serão 

higienizadas a cada 1 hora; 
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g) Será feita limpeza de pisos dos andares de entrada nas edificações de maiores fluxos a 

cada 2 horas, como entrada das rampas e hall do elevador; 

h) Será disponibilizado, pano umedecido com solução a 0,5% de hipoclorito de sódio (água 

sanitária), para desinfecção dos calçados na entrada, sendo trocado sempre que estiver 

seco na entrada da biblioteca e nos demais ambientes utilizados para eventuais reuniões. 

 

4.3 Ventilação e refrigeração dos ambientes 
 

Seguindo as orientações e normas vigentes a ventilação e refrigeração dos 

ambientes devem ser monitoradas. 

a) Preferencialmente os ambientes deverão ser mantidos com as esquadrias abertas e, 

eventualmente, dependendo da quantidade de pessoas que trabalham naquele espaço, 

serão utilizados os aparelhos de refrigeração; 

b) Na necessidade de reuniões presenciais, devem ser realizadas em espaços abertos e 

ventilados, que possibilitem o distanciamento mínimo de 1,5m e com no máximo 10 

pessoas; 

c) Os aparelhos de refrigeração terão maior frequência de limpeza, como troca de filtros, 

além das manutenções previstas (a cada 3 meses), e estas serão intensificados nos 

ambientes, onde, excepcionalmente seja indispensável a climatização (com temperatura 

adequada a manter equipamentos em funcionamento), como nos ambientes da T.I, de 

maneira a preservar a segurança dos equipamentos de processamento e guarda de dados, 

em que há servidores de serviço conjuntamente.  
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5. APOIO EMOCIONAL AOS SERVIDORES E ALUNOS NO RETORNO AO TRABALHO 

PRESENCIAL  

 

O apoio psicoemocional aos servidores e discentes será Coordenado pelo Setor de 

Saúde e Qualidade de Vida (SSQV) do Campus. 

O trabalho será dividido em duas etapas. No primeiro momento as ações serão 

preventivas e se darão ainda no período de desenvolvimento das atividades remotas. Na 

segunda fase elas acontecerão no cotidiano do desenvolvimento dos trabalhos presenciais 

administrativos e acadêmicos. 

 
 

5.1 Ações preventivas pré-retorno às atividades presenciais 

 

 Boletim Epidemiológico  

Acompanhamento da situação epidemiológica do município de Santarém e Estado 

do Pará, por meio das informações divulgadas pelos órgãos competentes. Essa avaliação 

será fundamental, uma vez que o retorno das atividades presenciais só deve acontecer 

diante de um cenário epidemiológico de redução sustentada de novos casos de COVID -

19 e redução da transmissão comunitária da doença.  

Dessa forma, a fim de mantermos a comunidade acadêmica do IFPA atualizada, 

será realizada a divulgação de boletins epidemiológicos semanais ou quinzenais, levando 

em consideração os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santarém e 

Secretaria de Saúde do Estado do Pará - 9ª Regional.  

 

 Elaboração de materiais educativos  

Serão elaborados materiais educativos contendo todas as orientações e medidas 

adotadas pelo IFPA Campus Santarém para a prevenção contra o coronavírus no ambiente 

escolar e de trabalho, tais como guias, cartilhas, vídeos e outros materiais audiovisuais. 

Esses recursos serão divulgados, preferencialmente, em formato digital, por meio dos e-

mails institucionais, redes sociais oficiais, site e grupos de WhatsApp.  

Também serão elaborados cartazes que devem ser afixados em locais estratégicos 

como portaria, salas de aula, bebedouros, banheiros, biblioteca, entre outros setores para 

a divulgação de informações para toda a comunidade acadêmica.  
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 Equipe de aferição da temperatura 

Será definida pela Direção Geral, a equipe responsável para verificação da 

temperatura corporal na portaria do campus, que se submeterá a treinamento adequado 

quanto ao uso do termômetro digital infravermelho, e ainda quanto aos procedimentos em 

casos de detecção de pessoas com temperatura acima de 37,8ºC.    

 

 Mapa de risco biológico 

Avaliação do ambiente físico da escola, com o objetivo de identificar as áreas com 

maior risco de contaminação e elaborar um mapa de risco biológico. Esse mapa será fixado 

em local de fácil acesso e visualização, e, além disso, também será realizada sinalização 

gráfica dos locais críticos, com maior risco de contaminação, como maçanetas, corrimãos, 

botões de elevador, banheiros, bebedouros, equipamentos de uso coletivo, entre outros.  

Essa atividade será realizada com orientação da equipe de Saúde e Segurança do 

Trabalho da Coordenação de Assistência e Qualidade de Vida/Reitoria.  

 

5.2 Ações no retorno às atividades presenciais  

 

O retorno às atividades acadêmicas deve se dar no início de 2021. Confirmando 

essa previsão serão adotadas medidas contínuas de prevenção a fim de minimizar os 

riscos de contágio. 

 

 Medidas de Biossegurança: aferição de temperatura corporal 

Seguindo as recomendações das “Diretrizes para o Planejamento Institucional de 

Retomada das Atividades dos Campi do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 

2020,  deverá ser implementada a rotina de verificação da temperatura corporal, por meio 

de termômetro infravermelho, de todas as pessoas que pretendam entrar na instituição, 

sejam elas estudantes, servidores, colaboradores, estagiários ou visitantes. 

 Será permitida a entrada somente das pessoas cuja temperatura seja igual ou 

inferior a 37,7ºC; 

 Caso um visitante apresente a temperatura superior a 37,7ºC, o seu acesso 

à  instituição será negado; 
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 Alunos, servidores, colaboradores ou estagiários que apresentarem temperatura 

superior a 37,7ºC, deverão ser encaminhados para a área de isolamento para a 

identificação e orientações.  

 Aplicar questionário/formulário para identificar outros sintomas;  

 Fazer a notificação do paciente por meio do endereço: https://notifica.saude.gov.br/  

 Serão seguidos os protocolos de rastreamento de casos suspeitos adotados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Santarém;  

 Alunos notificados como caso suspeito, deverão ser dispensados das atividades 

presenciais por, no mínimo, 14 dias. O Setor de Saúde deve comunicar o caso à 

Diretoria de Ensino, para que sejam iniciados os procedimentos de 

acompanhamento das atividades de ensino remotamente.  

 No caso de servidores e colaboradores, essa informação também deverá ser 

direcionada pelo setor de saúde à coordenação à qual o servidor está ligado (ou, na 

impossibilidade de ser feita essa comunicação, o próprio servidor deverá ser 

orientado a fazê-la e observar as recomendações já dispostas em regulamentações 

sobre o uso de autodeclaração e/ou atestado). Tal procedimento também dará base 

para que o servidor ou o colaborador possa ser afastado das atividades presenciais 

por um prazo de, no mínimo, 14 dias; 

 

 Uso obrigatório de máscaras 

 Distribuição de máscaras de tecido para todos os alunos, servidores e 

colaboradores; 

 Recomendar que todos os usuários das dependências da instituição só transitem 

providos de máscara; 

 Adicionalmente, o uso do protetor facial será recomendado nas atividades de 

conversação proximal e salas de aula, para os docentes; 

 Orientar sobre a forma correta de uso da máscara; 

 Orientar sobre as recomendações de troca a cada 3h e sempre que estiver úmida; 

 Não compartilhar máscaras; 

 Orientar sobre a técnica de higienização das máscaras; 

 

 

https://notifica.saude.gov.br/
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 Instalação de dispensers com álcool em gel 70%  

 Serão instalados, como dito, dispensers com álcool em gel na portaria, nas áreas de 

circulação, nas salas de aula, na biblioteca, na secretaria acadêmica, nos banheiros, 

e em outros setores; 

 Orientações sobre a técnica de assepsia das mãos com álcool 70% 

 Orientação sobre a frequência em que deve ser realizada a assepsia das mãos   

 

 Higienização das mãos  

 Instruir as pessoas para a higienização frequente das mãos prioritariamente com 

água e sabonete/sabão e na impossibilidade de tal recurso, usar álcool em gel 70%; 

 Orientar sobre os momentos-chave para a higienização das mãos, face e óculos: ao 

chegar e antes de sair da escola; antes e depois do intervalo de aulas; depois de 

assoar o nariz, tossir ou espirrar; antes e depois de se alimentar; depois de usar o 

banheiro;  antes e depois do turno de trabalho;  depois de tocar em objetos que foram 

manipulados por outras pessoas. 

 

 Comportamento 

 Implementar medidas de distanciamento físico de 1 a 2m² em todos os espaços 

físicos da escola; 

 Orientar para necessidade de aplicar a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, 

protegendo a boca e/ou nariz com lenço, preferencialmente descartável. Na 

impossibilidade de uso do lenço, proteger a face junto à dobra do cotovelo; 

 Orientar que os servidores, colaboradores e estudantes mantenham consigo 

pequenos frascos com álcool em gel 70% para a higienização pessoal; 

 Orientar que se deve evitar tocar nos olhos, boca e nariz; 

 Orientar que se evitem os contatos próximos, como abraços, beijos e apertos de 

mão; 

 Orientar que se evite, ao máximo, encostar em superfícies de alto contato em locais 

públicos (maçanetas, corrimãos, botões de elevador); 

 Orientar que se evite, ao máximo, a manipulação de dinheiro e dispositivos móveis 

ou eletrônicos; 

 Orientar que se evite o uso de acessórios como brincos, colares, anéis, pulseiras, 

relógios, entre outros; 
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 Deve-se orientar que o uso de equipamentos compartilhados, tais como 

impressoras, deve ser feito de forma coordenada, mantendo-se o distanciamento 

físico recomendado, bem como a higienização das mãos antes e depois do uso;  

 

 Bebedouros 

 Solicitar ao setor responsável, a adaptação dos bebedouros para que possam ser 

utilizados somente para o enchimento de copos e garrafas; 

 Proibir o compartilhamento de copos e garrafas; 

 Orientar os profissionais que manuseiam galões de água para a realização dos 

procedimentos de limpeza externa (lavagem com água e sabão, higienização com 

álcool e aguardar secagem para não transferir substâncias à água;  

 

 Condutas durante atendimentos presenciais no Setor de Saúde e Qualidade de 

Vida 

 Aferição da temperatura corporal com termômetro infravermelho de cada paciente 

na entrada do setor; 

 Disponibilizar álcool 70% gel/líquido para a limpeza das mãos do paciente; 

 Uso de tapetes com solução sanitizante para desinfecção dos calçados na entrada; 

 Lavagem das mãos antes e depois de cada atendimento; 

 Usar antisséptico de mãos à base de álcool gel 70% antes e após os atendimentos; 

 Ventilar durante 01 (uma) hora, pelo menos, antes do uso do ambiente. 

 Realizar a lavagem e/ou desinfecção dos equipamentos antes e após o atendimento 

com álcool 70%; 

 Uso de máscaras N95 ou PFF2 e EPIs de acordo com protocolos da ANVISA para 

manejo clínico da COVID-19 (para profissionais de saúde que fazem atendimento ao 

público). 

 EPIs para assistência: máscara adequada, óculos de proteção ou face shield, luvas 

descartáveis, aventais descartáveis, jaleco, gorro e proteção para os pés); 

 

 Educação em Saúde 

As ações de educação em saúde serão realizadas por meio de oficinas em 

ambientes com ventilação natural, vídeos, guias, cartazes, mídia indoor e lives pelas redes 

sociais oficiais do IFPA Campus Santarém. A escolha da metodologia vai ocorrer de acordo 
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com o objetivo da atividade e necessidade do público-alvo, sendo as temáticas abordadas 

as que se seguem:  

 Cuidados de saúde com foco na prevenção contra a COVID-19;  

 Campanha educativa sobre as orientações e medidas de biossegurança adotadas 

pelo IFPA Campus Santarém em seu Planejamento de Retomada das Atividades; 

 Lavagem e higienização das mãos; 

 Uso e descarte adequado de EPI´s como máscaras, luvas, aventais, entre outros;  

 Novas etiquetas sociais de comunicação e demonstração de afeto; 

 Saúde Mental com foco na orientação acerca do do estresse, luto, ansiedade e 

medos causados pela pandemia, através do Projeto de Educação Socioemocional. 

 Orientações e cuidados com a alimentação;  

 

 Avaliação das condições de saúde física e emocional dos servidores 

o Avaliação médica:  

Avaliação médica será realizada com o objetivo de verificar as condições gerais de 

saúde dos servidores e colaboradores antes do retorno das atividades presenciais. Esse 

atendimento poderá acontecer de forma presencial, no Setor de Saúde e Qualidade de 

Vida, ou virtual pela plataforma RNP, a critério do servidor avaliado.  

Inicialmente, serão atendidos os servidores que estão desempenhando suas 

atividades de forma presencial, seguidos dos servidores que estão desenvolvendo suas 

atividades remotamente. Os servidores que fazem parte dos grupos de risco, só serão 

convocados para essa avaliação quando for determinada a data de retorno para o 

desempenho de suas atividades presenciais. 

Todos serão convocados via e-mail, e deverão indicar a preferência pelo 

atendimento presencial ou virtual. Durante os atendimentos presenciais serão realizados 

todos os procedimentos de biossegurança recomendados pela OMS. 

 

o Avaliação psicológica 

Levando em consideração os resultados da Pesquisa sobre a Saúde Mental, que 

apontaram aumento nos quadros de adoecimento mental, será realizada uma avaliação 

psicológica dos servidores e colaboradores, de forma individualizada. Esses atendimentos 

serão realizados de forma presencial, no Setor de Saúde e Qualidade de Vida, ou 

virtualmente, através de plataforma a ser escolhida pela psicóloga e/ou servidor.   
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 Grupos de Risco 

Todos os membros da comunidade acadêmica pertencentes aos grupos de risco 

deverão executar suas atividades laborais ou acadêmicas remotamente enquanto perdurar 

o estado de emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus 

(COVID -19). Conforme as "Diretrizes para o Planejamento Institucional de Retomada das 

Atividades dos Campi do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 2020" aprovada 

pelo CONSUP em 16/07/2020, serão considerados grupos de riscos, as pessoas que 

apresentem as seguintes condições de saúde:   

 Idade ≥ 60 anos 

 Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca tipo NYHA III/IV, 

infartados, revascularizados, portadores de arritmias graves/instáveis/sustentadas, 

hipertensão arterial sistêmica descompensada);  

 Pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores 

de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC);  

 Imunodeprimidos; 

 Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

 Gestantes de alto risco,  

 Diabetes em insulinoterapia 

 Obesidade Grau III  

Contudo, casos específicos de comorbidades graves não contempladas nesta 

relação poderão ser avaliados individualmente a “juízo clínico" (de acordo com a Portaria 

Conjunta ME/MS Nº 20, de 18 de junho de 2020) pelos Peritos Oficiais em Saúde do IFPA 

a fim de manutenção atividades remotas” 

Assim, os servidores, colaboradores e alunos que se considerarem dos grupos de 

risco por condições clínicas deverão obrigatoriamente apresentar laudo médico e/ou 

exames complementares conclusivos a respeito de sua condição de saúde. Os documentos 

comprobatórios devem ser encaminhados para o Setor de Saúde e Qualidade de vida, de 

acordo com as seguintes orientações:  

 Servidores e colaboradores:  saude.santarem@ifpa.edu.br  

 Alunos: atendimento.saude@ifpa.edu.br    

O médico avaliará o laudo/documentos, e havendo compatibilidade com o rol 

descrito acima, será indicada a manutenção das atividades remotas, sem necessidade de 

avaliação clínica do solicitante. Nos casos em que a condição de saúde não estiver 

mailto:saude.santarem@ifpa.edu.br
mailto:atendimento.saude@ifpa.edu.br
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elencada nas Diretrizes, o servidor médico poderá solicitar outros exames/laudos ou 

mesmo avaliação presencial para que possa pautar-se em evidências científicas a fim de 

entender se o caso em questão é de alto risco para a COVID – 19.  

 

 Servidores com filho (s) em idade escolar ou inferior 

Deverão ser mantidas preferencialmente em trabalho remoto, pessoas que possuam 

filhos em idade escolar até 12 anos, ou inferior, e que necessitem da assistência de um 

adulto, de acordo com as determinações de fechamento das escolas/creches pelas 

autoridades locais competentes, e que não tenha nenhum outro adulto na residência.  

O servidor que se enquadrar neste critério, deverá encaminhar a Autodeclaração de 

filho (s) em idade escolar ou inferior para a Chefia Imediata, que deverá realizar o 

planejamento de gestão e programar as atividades remotas com o servidor.  

 Havendo caso confirmado, o Setor de Saúde e Qualidade de Vida deverá entrar em 

contato com a Divisão de Vigilância Epidemiológica do município para informe 

e  rastreamento dos contatantes do caso;  

 

 Afastamento de servidores, colaboradores e alunos em decorrência da COVID 

– 19.  

Conforme publicação das "Diretrizes para o Planejamento Institucional de Retomada 

das Atividades dos Campi do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 2020" 

aprovada pelo CONSUP em 16/07/2020, as indicações para afastamento dos servidores 

em decorrência da Pandemia COVID-19 estão relacionadas às seguintes situações: 

I. Casos confirmados da COVID-19; 

II. Casos suspeitos da COVID-19; ou  

III. Contatantes de casos confirmados ou suspeitos da COVID-19. 

A Portaria conjunta Nº 20, DE 18 de junho de 2020 define:  

1. Caso confirmado de COVID-19: o servidor ou colaborador com resultado de exame 

laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da 

Saúde ou Síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não 

foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com 

caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do 

aparecimento dos sintomas no trabalhador. 
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2. Caso suspeito de COVID – 19: pessoa que apresente quadro respiratório agudo com um 

ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo 

que outros sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço 

e fadiga. 

3. Contatante de caso confirmado ou suspeito da COVID-19: considera-se contatante de 

caso suspeito ou confirmado da COVID-19 a pessoa assintomática que teve contato com o 

caso confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos sinais 

ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo: 

I. Ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; 

II. Permanecer a menos de um metro de distância durante transporte; 

III. Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou  

IV. Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da 

COVID-19, ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 

sem a proteção recomendada. 

Os servidores, colaboradores e alunos que apresentarem sintomas suspeitos de 

COVID-19 ou contatantes ou coabitante de casos confirmados, deverão ser afastados por 

um período mínimo de 14 dias de suas atividades laborais ou acadêmicas presenciais, 

prosseguindo com as atividades remotas.  

Os servidores devem informar o afastamento para a Chefia Imediata e Setor de 

Saúde, encaminhando via e-mail a Autodeclaração de saúde ou atestado médico, conforme 

o critério determinante para o afastamento (Figura 1). Já os alunos devem encaminhar a 

Autodeclaração de saúde para o e-mail de Setor de Saúde, sendo indispensável a 

assinatura do responsável para aqueles alunos com menos de 18 anos (Figura 2).  

 O servidor/colaborador poderá retornar às atividades presenciais antes do período 

indicado (14 dias) somente se apresentar ao Setor de Saúde resultado negativo do exame 

de PCR ou positivo para IGg e estar assintomático por no mínimo 72 h.  
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Figura 1. Fluxograma de afastamento de servidores e colaboradores para casos suspeitos 
ou confirmados de COVID – 19 
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Figura 2. Fluxograma de afastamento de alunos para casos suspeitos ou confirmados de 
COVID – 19 
 

 
 

   
 

 Procedimentos diante de um caso suspeito ou confirmado no ambiente 
escolar 

 

 Toda a comunidade deve estar informada sobre os procedimentos diante da 

identificação de um caso suspeito ou confirmado de Covid-19;  

 Caso um servidor, colaborador, estudante ou estagiário apresente sinais ou 

sintomas da Covid-19, a orientação é de que permaneça em casa e siga as 

recomendações dos Fluxogramas de Afastamento de Servidores e Alunos;   

 Diante da identificação de um caso suspeito na escola pela equipe do Setor de 

Saúde e Qualidade de Vida, autorreferido ou com base na constatação de sinais e 

sintomas no momento da entrada, este deve ser notificado e encaminhado para o 
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serviço de saúde recomendado pelos protocolos de atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde de Santarém;  

 Devem ser acionados os contatos de emergência do estudante para informe e 

orientações sobre a necessidade de observação e de isolamento domiciliar dos 

contatantes;   

 Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito; 

 Realizar o rastreamento dos comunicantes do caso suspeito na instituição; 

 Orientar para o afastamento dos comunicantes;  

 

 Atendimentos no Setor de Saúde e Qualidade de Vida  
 

o Médico e de Enfermagem 

 

Em consideração à situação de emergência em saúde pública internacional 

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), os atendimentos médico e de enfermagem 

presenciais ficarão restritos às pessoas que apresentarem sintomas de síndromes gripais 

e respiratórias e situações de urgência e emergência. 

Levando em consideração às atribuições do Setor de Saúde e Qualidade de Vida, 

bem como o número de profissionais de saúde que compõe a equipe, além da estrutura 

física do setor, esclarecemos que não serão realizados testes rápidos, não 

serão  fornecidos medicamentos ou tratamento específico para os casos sintomáticos, tais 

como oxigenação e soroterapia, nas dependências da instituição. Assim, a conduta de 

acordo com as Diretrizes para o Planejamento Institucional de Retomada das Atividades 

dos Campi do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 2020, será:     

 Investigar sintomas respiratórios, como: tosse, dor de garganta, anosmia, mialgia, 

fadiga, desconforto ou esforço respiratório com ou sem febre, sintomas 

gastrointestinais, como diarreia (mais raros); 

 Notificação casos suspeitos (Síndrome Gripais e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave), via e-SUS/preenchimento do formulário, por meio do endereço: 

https://notifica.saude.gov.br/ 

 Direcionar o sintomático respiratório para o atendimento médico (caso não esteja 

disponível no momento, referenciar para o serviço de saúde externo); 
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 Se houver sintomas respiratórios graves, como: SpO2 < 95%, dispneia com aumento 

da frequência respiratória, associada a comorbidades, direcionar ao serviço de 

Urgência/Emergência do município; 

 Em situações de alunos sintomáticos, o Setor Pedagógico será informado, para a 

realizar a comunicação com o responsável;   

 

o Psicologia  

 

 O serviço de acolhimento psicológico que deverá ser realizado, preferencialmente, 

por plataforma de comunicação  virtual, a ser definida pela psicóloga e/ou paciente;  

 Na possibilidade de escolha do atendimento presencial, o paciente deverá realizar 

uma avaliação com médico ou enfermeira para a verificação de sintomas gripais, e 

somente depois será encaminhado para o atendimento psicológico; 

 Os interessados neste serviço devem enviar um e-mail para: 

psi.santarem@ifpa.edu.br  

 Outra possibilidade de atendimento ofertada exclusivamente para servidores do 

campus, será o atendimento virtual por um psicólogo de outro campus. Para agendar 

este tipo de atendimento, o servidor deverá enviar um e-mail para: 

psi.caqv@ifpa.edu.br mencionando o seu campus de origem no corpo do texto. 

 

o Nutrição  
 

 O serviço de atendimento/orientação nutricional que deverá ser realizado, 

preferencialmente, por plataforma de comunicação virtual, a ser definida pela 

nutricionista e/ou paciente; 

 Na possibilidade de escolha do atendimento presencial, o paciente deverá realizar 

uma avaliação com médico ou enfermeira para a verificação de sintomas gripais, e 

somente depois será encaminhado para o atendimento nutricional; 

 Os interessados neste serviço deverão enviar um e-mail para: 

atendimento.saude@ifpa.edu.br;  

 

 

 

mailto:psi.santarem@ifpa.edu.br
mailto:psi.caqv@ifpa.edu.br
mailto:atendimento.saude@ifpa.edu.br


 

33 
 

6. AÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

As ações do Setor de Assistência Estudantil visam proporcionar aos servidores, 

colaboradores, discentes e estagiários de serviço social maior segurança contra o contágio 

da COVID-19, por ocasião do retorno gradativo das atividades da Assistência Estudantil da 

IFPA/Campus Santarém. Esse setor historicamente possui demanda dinâmica, exigindo 

assim constante vigilância na atual conjuntura. 

Haverá adequação do espaço e fluxo de trabalho mediante: 

 

 Espaço físico 

a) Higienização diária das estações de trabalho, preferencialmente no período matutino 

antes do início das atividades, inclusive teclado, mouse, monitor e encosto dos braços e os 

demais mobiliários do setor; 

b) Reconfiguração das estações de trabalho, afim de que possibilite distanciamento 

mínimo de 1,5 metros entre elas; 

c) Sinalização na entrada do setor sobre a obrigatoriedade do uso de máscara individual e 

o distanciamento social recomendado. 

 

 Estratégias de atendimento ao público interno 

a) Revezamento dos membros da comissão de assistência estudantil e estagiários de 

serviço social objetivando atender os discentes dos turnos matutino, vespertino e noturno; 

b) Composição de equipes com 1 servidor e 2 estagiários, e/ou 2 servidores e 1 estagiário; 

c) Atendimento de um 1 discente e/ou 1 responsável legal por vez. Excepcionalmente será 

atendido o discente e o responsável legal simultaneamente nos casos que a presença de 

um deles se fizer necessário; 

d) Quando possível prestar atendimento ou orientação remotamente por telefone, e-mail, 

mensagem de texto, etc. 

 

 Estratégias de atendimento ao público externo 

a) Utilizar-se de visita domiciliar somente nos casos extremamente necessários; 

b) A(O) assistente social agendará com o responsável familiar para realizar a visita 

domiciliar; 

c) Adoção de medidas de proteção individual em visitas domiciliares tais como uso de 

máscara, luvas, álcool em gel e distanciamento social recomendado; 
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d) Preferencialmente os diálogos nas visitas domiciliares dar-se-ão em local 

amplo ou na área externa da residência. 

 

 Manuseio de documentos físicos 

a) Os documentos físicos serão manuseados após o uso de álcool em gel; 

b) Materiais de expediente, tais como caneta, lápis, borracha, etc., seguirão a mesma 

metodologia de esterilização; 

c) Uso de luvas sempre que necessário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

7. PLANO DE AÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

As ações didático-pedagógicas, dentro do planejamento do Campus para retomada 

das atividades presenciais, têm por objetivo: 

a) Reavaliar os projetos de pesquisa e extensão já registrados e a viabilidade ou não de 

execução; 

b) Reorganizar a dinâmica do processo de ensino e aprendizagem considerando que esse 

processo passa a ter um novo formato, podendo ser remoto, presencial ou híbrido.  

c) Dividir, quando for o caso, a carga horária dos componentes curriculares em atividades 

presenciais e atividades não presenciais; 

d) Orientar a adaptação dos conteúdos, em parte ou no todo, para que sejam exequíveis 

as atividades de ensino remotas; 

e)    Orientação aos docentes quanto aos registros no SIGAA; 

f)    Assegurar que 100% dos estudantes da turma ou da disciplina tenham acesso às 

atividades presenciais e remotas ofertadas; 

g)     Estabelecer as estratégias de oferta dos conteúdos não ministrados; 

h)    Recomposição do calendário letivo de 2020 para garantir o tempo adequado para o 

cumprimento da carga horária de cada componente curricular. 

  

7.1 Orientações básicas 

A fim de diminuir os riscos de proliferação do vírus: 

a) Estão proibidas as aglomerações nos espaços internos e convivência do Campus; 

b) Suspensão temporária de atividades que envolvam viagens; 

c) Suspensão temporária de atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam 
agrupamentos; 

d) Uso obrigatório de máscara; 

e) Espaçamento mínimo de 1,5 metros entre as carteiras; 

  

7.2 Método 

Para levar a efeito esse planejamento foram considerados os seguintes pontos:  

a)     Análise de viabilidade dos projetos de pesquisa e extensão registrados, mensurando 

os impactos de cada ação para garantir a segurança dos envolvidos;   
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b)     Cronograma de reuniões das Coordenações com os alunos e familiares para 

apresentar o planejamento de retomada das atividades presenciais; 

c)     O redimensionamento dos espaços físicos das salas de aula, da biblioteca e dos 

laboratórios; 

d) Limite das horas/dia para atividades presenciais/não presenciais; 

e) Horas já cumpridas e horas a serem cumpridas no período letivo de 2020; 

f)  O estudo de evasão (quantos alunos efetivamente têm intenção de retornar às 

atividades nesse momento); 

g) Análise dos dados do diagnóstico de inclusão digital dos alunos; 

h)    Capacitação dos docentes para o uso das tecnologias educacionais; 

i)  Elaboração do Plano de Atividades de ensino remoto no âmbito do curso; 

j)   Redefinição das metodologias para atividades presenciais e não presenciais; 

k) Possibilidade de atividades e avaliações integradas; 

l)  Novo plano de atividades do docente com a seleção de conteúdos que favoreçam a 

aprendizagem autônoma e que possam ser ministrados remotamente; 

m)  Constituição de duas Comissões Especiais para apoiar os docentes no que se refere 

ao uso das TICs (mediação tecnológica) e à produção/reprodução de material impresso e 

digitalizado (mediação convencional); 

n)  Estabelecer um protocolo de suporte aos discentes quanto ao uso dos espaços 

físicos e equipamentos do campus durante a 1ª e 2ª etapas de desenvolvimento das 

atividades acadêmicas (remoto e híbrido) 

  Desse modo a retomada das atividades acadêmicas se dará em três fases: 

ETAPA PERÍODO FORMATO METODOLOGIA 

1ª ETAPA 31/08 a 16/11/2020 Atividades Remotas Grupos de até 6 componentes 

curriculares 

2ª ETAPA 23/11 a 25/01/2021 Atividades Híbridas Grupos de até 6 componentes 

curriculares 

3ª ETAPA 01/02 a 27/03/2021 Atividades Presenciais Grupos de até 6 componentes 

curriculares 
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7.3 Aplicação de Questionários 

 

A fim de obter mais elementos para direcionar as ações e o uso de metodologias 

foram aplicados à comunidade acadêmica questionários. 

a) PROEN – Diagnóstico por curso para definição de estratégias de recomposição do 

calendário acadêmico do campus; 

b) CAQV 

c) Questionário aplicado aos discentes pelo Campus Santarém/Assistência 

Estudantil/Coordenações  

 Não obstante ainda não tenhamos alcançado 100% dos estudantes, uma análise 

preliminar dos resultados dos discentes apontou, dentre outras coisas, que: 

 75% residem na parte urbana de Santarém  

 50% indicaram que alguém da família já foi contaminado pelo COVID-19 

 8,2% dos alunos foram acometidos pelo vírus 

 A renda familiar da maioria dos alunos foi abalada em decorrência da pandeemia 

 67% dos alunos não são beneficiários de assistência estudantil 

 Os principais aspectos emocionais sentido nesse período foram: medo, tristeza, 

depressão e ansiedade 

 49% dos familiares desenvolveram problemas emocionais ao longo da pandemia 

 89% pretendem dar prosseguimento aos estudos 

 85,5% indicaram ter acesso a internet 

 Mais de 60% dos alunos indicou que utiliza a internet banda larga 

 97% disseram possuir equipamento pessoal para acesso à internet, com 

predominância do celeular 

 61,8% concordaram com as aulas remotas  

 73,3% disseram que, caso necessário, teriam condições de apanhar os materiais 

impressos no campus 

  Diante do exposto, podemos inferir que estaremos lidando com um público-alvo 

constituído em sua maioria por jovens, que além dos impactos sobre aprendizagem, em 

face da pandemia, ainda estão lidando com problemas de ordem social, econômica e 

emocional, o que nos leva a pensar e a inserir no nosso planejamento suportes do setor 

social para acolher alunos que apontem problemas mais graves. Também deve-se pensar 

na adequação dos recursos pedagógicos, considerando que uma parcela desse público 
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apontou certa resistência à modalidade de aulas remotas e, também, limitações de acesso 

aos materiais.  

Uma sugestão para o enfrentamento desse desafio é fazer o planejamento das aulas 

de modo que os conteúdos de cada componente curricular possam ser disponibilizado de 

maneira impressa àqueles alunos que não têm acesso à internet. 

Para que a consulta alcance 100% dos alunos estão sendo implementadas as 

seguitnes açoes:  

a) Reunião com os alunos para verificar quais as possibilidades/dificuldades para retorno e 

acompanhamento das aulas; 

b) Realizar ligações telefônicas aos alunos; 

c) Realizar visita domiciliar. 

 

 

7.4 No âmbito da Extensão e Pesquisa 

  As atividades de Pesquisa e Extensão acontecerão em etapas:  

a) As coordenações analisarão cada projeto para fazer um parecer quanto a continuidade 

nesse “novo normal” e comunicará aos professores sobre a retomada das atividades. 

b) Os professores revisitarão os projetos para adequar, atualizar ou dar baixa 

temporariamente ou mudar o foco. Em seguida comunicarão a coordenação de extensão 

sobre a decisão tomada; 

c) A orientação das coordenações é que os projetos aconteçam de forma remota, e também 

através de plataformas digitais. A coordenação incentiva a trabalhar ações de extensão 

relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 e também a realizar projetos que visem 

atender o público que encontra-se em vulnerabilidade social.  

d) A coordenação de extensão também pretende atribuir carga horária para o professor 

desde o planejamento, organização de material, execução da atividade e relatório final; 

e) A escrita de artigos das atividades extensionistas também é uma proposta de atividade; 

f) Quanto às atividades dos núcleos de extensão, após algumas reuniões, foi estabelecido 

um calendário das atividades que serão desenvolvidas a partir do mês de setembro de 

forma remota, usando as redes sociais do campus Santarém e as plataformas digitais mais 

adequadas às ações dos núcleos; 
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g) Quanto às atividades presenciais, se vierem a acontecer nesse período, deverão seguir 

as orientações e protocolos de segurança institucional, aderentes às recomendações dos 

órgãos de saúde. 

 

 

7.5 No âmbito do Ensino 

 

Em relação às atividades de ensino a primeira etapa consistiu em, de posse das 

informações que dizem respeito à capacidade das salas de aula e laboratórios para atender 

com segurança os alunos, verificar quantos alunos do curso encontram-se aptos a retomar 

as atividades presenciais e estabelecer um calendário de reuniões com os discentes e 

familiares para expor o planejamento de retomada das atividades presenciais; 

No segundo momento, não necessariamente posterior ao primeiro, foram analisadas 

as informações do diagnóstico de inclusão digital dos alunos do Curso e elaborado uma 

amostra atualizada de acesso dos alunos do curso/turma a um pacote de dados que permita 

desenvolver atividades remota; 

A terceira fase foi identificar em termos de disciplinas/conteúdos quais, por suas 

especificidades, podem ser executados em parte ou no todo com a mediação de 

tecnologias ou por métodos convencionais. Trata-se da criação do Programa de Atividades 

Remotas das turmas do Curso. 

No quarto estágio está ocorrendo: 

a)    A elaboração feita pelo docente do seu plano de trabalho indicando as atividades de 

ensino remotas de sua(s) disciplina(s); 

b)    Aprovação plano de trabalho do docente pelo Colegiado. 

Assim, cada Coordenação de Curso, com o apoio da Equipe Pedagógica, do Setor 

de Ensino e Políticas Educacionais e do Departamento de Ensino constituiu e divulgará aos 

alunos o seu Plano de Atividades Remotas com as suas estratégias de implementação. 

 

7.6 Cursos Técnicos Integrados 

 

O Campus oferta quatro cursos integrados sendo: Agropecuária, Edificações, 

Informática e Hospedagem (Proeja). 

 

 

 



 

40 
 

sim; 10; 67%

não; 5; 33%

29. AO RESPONSÁVEL: Você é a favor 
do retorno às aulas?  Agro20

sim não

a) AGROPECUÁRIA 

Diagnóstico 

 

1º ANO 
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2º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

3º ANO 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

 

CURSO: Agropecuária 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2020 

Série/Etapa: 1ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 333 horas1 CH ministrada: 53 horas2 CH restante: 280 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 13:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 280 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 777 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 
Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 
Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial:  117 horas Carga horária remota:  660 horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Agropecuária 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2019 

Série/Etapa: 2ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         ( X ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 400 horas1 CH ministrada: 60 horas2 CH restante: 340 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

14:00 às 18:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial:  0 horas Carga horária remota: 340 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 639 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

13:30 às 18:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 11:30 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 121 horas Carga horária remota: 518 horas 
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CURSO: Agropecuária 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2018 

Série/Etapa: 3ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:   ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 364 horas1 CH ministrada: 69 horas2 CH restante: 295 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 13:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 295 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 543 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 137 horas Carga horária remota: 406 horas 
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13,4
% 

9,3% 

 

10,3% 

 

 

54,6
% 

Sim, confirmado por exame 

Não 

Acho que sim pelos sintomas, 

mas não foi realizado exame 

para confirmar 

Teve sintomas relacionado à 

covid-19 e/ou esteve exposto à 

contaminação de vizinhos, 

amigos ou colegas de trabalho 

Não sei informar 

b) EDIFICAÇÕES 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

Não 

16,5
% 

83,5
% 
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Por ponto fixo / Wi-fi de 

internet resi… 

60 (61,9 

Por ponto fixo / Wi-fi de 
8 (8,2%) 

internet resi… 

Por wi-fi em espaços 

públicos                       

Por internet móvel 3G (via 

celular) 

Por internet móvel 4G (via 

celular) 

1 (1%) 

16 (16,5%) 

26 (26,8%) 

Não tenho acesso 2 (2,1%) 

0 20 40 60 

 

 

Celular/Smartphone próprio 79 (81,4% 

Computador de mesa 
3 (3,1%) 

(desktop) próprio 

Notebook próprio 36 (37,1%) 

Tablet próprio 

Computador em uma Lan 

House 

2 (2,1%) 

1 (1%) 

4 (4,1%) 

Não tenho equipamento 4 (4,1%) 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

 

CURSO: Edificações 2020 (1° Ano) 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2020 

Série/Etapa: 1ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 569 horas1 CH ministrada:  171 horas2 CH restante: 398 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 13:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota:  

398 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 569 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 
Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 
Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial: 91 horas 
Carga horária remota:  

478 horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Edificações 2019 (2° Ano) 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2019 

Série/Etapa: 2ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         ( X ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 535 horas1 CH ministrada: 121 horas2 CH restante: 414 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____1 Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

14:00 às 18:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota:  

414 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 536 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

13:30 às 18:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 11:30 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 136 horas 
Carga horária remota:  

400 horas 
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CURSO: Edificações 2018 (3° Ano) 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2018 

Série/Etapa: 3ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:   ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 535 horas1 CH ministrada: 141 horas2 CH restante: 394 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 13:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota:  

394 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 535 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 77 horas 
Carga horária remota: 

458 horas 
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c) INFORMÁTICA  

Diagnóstico 

 

1º Ano 
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2º Ano 
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3º Ano 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 
 
 

CURSO: Informática 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2020 

Série/Etapa: 1ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  (  ) matutino         ( x ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 1133 horas1 CH ministrada: 173 horas2 CH restante: 960 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

14:00 às 18:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 480 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 480 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

13:30 às 18:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 11:30 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 121 horas 
Carga horária remota: 359 

horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Informática 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2019 

Série/Etapa: 2ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  ( x ) matutino         ( ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 1067 horas1 CH ministrada: 165 horas2 CH restante: 902 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 13:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 450 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 451 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2): 04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2): 07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial: 99 horas Carga horária remota: 353 horas 

 
 

CURSO: Informática 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2018 

Série/Etapa: 3ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         ( X ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 1067 horas1 CH ministrada: 173 horas2 CH restante: 894 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades Remotas 
Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 

Horário das aulas remotas:   

14:00 às 18:00 
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Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 447 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 447 horas 

Aulas Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

13:30 às 18:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 11:30 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 90 horas 
Carga horária remota: 357 

horas 
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d) HOSPEDAGEM (Proeja). 

 

Diagnóstico 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

(inserir a tabela a seguir, a ser preenchida pelas coordenações dos cursos e aprovada pelos colegiados dos cursos e equipe pedagógica 
do campus, sendo uma para cada turma, conforme o número de turmas apresentada na tabela anterior) 

 

CURSO: Hospedagem (Proeja) 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2019 

Série/Etapa: 2ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  (   ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 416 horas1 CH ministrada: 131 horas2 CH restante: 285 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 285 h  

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 415 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

19:30 às 22:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 94 horas 
Carga horária remota: 321 

horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Hospedagem (Proeja) 

Nível: (  ) FIC  (X) Técnico Integrado  (   ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2018 

Série/Etapa: 3ª Regime:       (   ) semestral         ( X ) anual4 

Turno:  (   ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 426 horas1 CH ministrada: 128 horas2 CH restante: 298 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 298 h  

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 425 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

19:30 às 22:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 70 horas 
Carga horária remota: 355 

horas 
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7.7 Cursos Técnicos Subsequentes 

 

O Campus oferta três cursos técnicos subsequentes sendo: Aquicultura, Guia de 

Turismo e Saneamento. 

 

a) AQUICULTURA 

 

Diagnóstico 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

CURSO: Técnico em Aquicultura 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2020.1  

Série/Etapa: 1º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 332 horas1 CH ministrada: 98 horas2 CH restante: 234 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 234 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 366 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 108 horas 
Carga horária remota: 258 

horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Técnico em Aquicultura 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2019.2  

Série/Etapa: 2º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 366 horas1 CH ministrada: 117 horas2 CH restante: 249 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 249 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 365 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 111 horas 
Carga horária remota: 254 

horas 
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CURSO: Técnico em Aquicultura 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2019.1  

Série/Etapa: 3º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 365 horas1 CH ministrada: 58 horas2 CH restante: 270 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 270 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 0 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

____/___/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

____/___/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

____/___/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das atividades remotas (2020.2): 

____/___/____ 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 0 

horas 
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b) GUIA DE TURISMO 

 

Diagnóstico 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

CURSO: Técnico em Guia de Turismo 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2020.1  

Série/Etapa: 1º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 271 horas1 CH ministrada: 67 horas2 CH restante: 204 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 204 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 265 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 89 horas 
Carga horária remota: 176 

horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Técnico em Guia de Turismo 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2019.2  

Série/Etapa: 2º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 265 horas1 CH ministrada: 94 horas2 CH restante: 249 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 171 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 284 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 94 horas 
Carga horária remota: 190 

horas 
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CURSO: Técnico em Guia de Turismo 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( X ) Subsequente (  ) Graduação 

Turma: 2019.1  

Série/Etapa: 3º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 284 horas1 CH ministrada: 96 horas2 CH restante: 188 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 188 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 0 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

____/___/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

____/___/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

____/___/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

____/___/____ 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 0 

horas 
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c) SANEAMENTO 

 

Diagnóstico 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

26; 90%

3; 10%

Pergunta nº 15: Pretende dar 
prosseguimento aos estudos esse ano? 

Sim

Não

15; 52%

2; 7%

9; 31%

3; 10%

Pergunta nº 18: Caso você acesse a internet de 
sua casa ou de um familiar, qual tipo de internet 

você utiliza?  

Internet móvel (celular)

Internet móvel (celular),
Não tenho Internet em casa

WI-FI

WI-FI, Internet móvel
(celular)

20; 69%

9; 31%

Pergunta nº 20. Qual equipamento pessoal para 
acesso à Internet?

Celular

Celular,
Notebook
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16; 55%
13; 45%

Pergunta nº 26: O que você acha sobre o 
retorno das aulas no IFPA por meio de Ensino 

Remoto? 

A Favor

Contra

16; 55%
13; 45%

Pergunta nº 28: O que você acha sobre o 

retorno das aulas no IFPA por meio de Ensino 
Remoto? 

A Favor

Contra

14; 48%15; 52%

Pergunta nº 29: AO RESPONSÁVEL: Você é a 

favor do retorno às aulas?

Não

Sim
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 
 
 
 

 

CURSO: Técnico em Saneamento 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( x ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2020.1  

Série/Etapa: 1º semestre do curso Regime:       ( x  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (x ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 382 horas1 CH ministrada: 68 horas2 CH restante: 314 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

7:30 às 12:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 38 horas Carga horária remota: 276 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 331 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2): 04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2): 07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial: 60 horas Carga horária remota: 271 horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Técnico em Saneamento 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( x ) Subsequente   (  ) 

Graduação 

Turma: 2019.2  

Série/Etapa: 2º semestre do curso Regime:       ( x  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         ( X ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista:  331 horas1 CH ministrada: 98 horas2 CH restante: 233 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

14:00 às 18:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 36 horas Carga horária remota: 324 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 299 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2): 04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

13:30 às 18:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2): 07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

8:00 às 11:30 Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial: 10 horas Carga horária remota: 289 horas 
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CURSO: Técnico em Saneamento 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( x ) Subsequente  (  ) Graduação 

Turma: 2019.1  

Série/Etapa: 3º semestre do curso Regime:       ( x  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 229 horas1 CH ministrada:  83 horas2 CH restante: 146  horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

7:30 às 12:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 10 horas Carga horária remota: 136 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 315  horas (4º semestre do curso) 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2): 04/01/2021 Horário das aulas presenciais:   

7:30 às 12:00 Data de término das aulas presenciais (2020.2): 27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2): 07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

14:20 às 17:50 Data de término das atividades remotas (2020.2): 27/03/2021 

Carga horária presencial: 33 horas Carga horária remota:282 horas 
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CURSO: Técnico em Saneamento 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  ( x ) Subsequente   (  ) 

Graduação 

Turma: 2018.2  

Série/Etapa: 4º semestre do curso Regime:       ( x  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   ( X ) matutino         (  ) vespertino           (   ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 315 horas1 CH ministrada:  80 horas2 CH restante: 235  horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.1): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

7:30 às 12:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 27/11/2020 

Carga horária presencial: 10 horas Carga horária remota: 136 horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 0 horas 

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das aulas presenciais (2020.2): __/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2): __/__/____ Horário das aulas presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ Data de término das atividades remotas (2020.2): __/__/____ 

Carga horária presencial: 0 horas Carga horária remota: 0 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

68 respostas 

11,8% 

20,6% 

58,8% 

Sim, confirmei por exame 

Não 

Acho que sim pelos sintomas, 

mas não fiz exame para 

confirmar 

Tive sintomas relacionados ao 

Covid e/ ou estive exposto ao 

vírus devido à contaminação de 

parentes ou vizinhos, mas nã… 

 

68 respostas 

19,1% 

63,2% 

17,6% 

Não foi afetado em seus 

rendimentos e/ou de seu grupo 

familiar 

Foi parcialmente comprometido 

em seus rendimentos e /ou seu 

grupo familiar 

Foi extremamente 

comprometido em seus 

7.8 Curso Superior 

 

O Campus oferta um curso superior de Bacharelado em Engenharia Civil.  

 

Diagnóstico 
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Na possibilidade de retorno as atividades por meio de AULAS REMOTAS 

você: 

68 respostas 

42,6% 

10,3% 

Participaria sem dificuldades 

Participaria com dificuldades 

Não participaria por causa das 

dificuldades 

Não participaria, pois não concorda 

com as aulas remotas 

41,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de retomarmos as aulas de forma REMOTA. Você teria acesso à 

internet, caso fosse necessário? 

68 respostas 

Sim 

Não 

7,4% 

92,6% 
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Detalhamento da retomada das aulas por curso e turma 

 

CURSO: Bacharelado em Engenharia Civil 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado (   ) Subsequente           ( X ) Graduação 

Turma: 2020.1  

Série/Etapa: 1º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 334 horas1 CH ministrada: 80 horas2 CH restante: 254 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 254 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 334 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 214 horas 
Carga horária remota: 120 

horas 

1 considerar a carga horária relógio (60min) em todos os campos da tabela 
2 até a suspensão das atividades acadêmicas presenciais 
3 observar período de férias escolares (10 dias restantes) no intervalo entre os semestres letivos 
4 cursos anuais deverão indicar as datas de início e término de semestres letivos previstas no calendário acadêmico do campus 
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CURSO: Bacharelado em Engenharia Civil 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  (   ) Subsequente           ( X  ) Graduação 

Turma: 2019.1 

Série/Etapa: 3º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 383 horas1 CH ministrada: 88 horas2 CH restante: 295 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 295 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 365 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 220 horas 
Carga horária remota: 145 

horas 
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CURSO: Bacharelado em Engenharia Civil 

Nível: (  ) FIC  (  ) Técnico Integrado  (   ) Subsequente ( X ) Graduação 

Turma: 2018.1  

Série/Etapa: 5º semestre do curso Regime:       ( X  ) semestral         (    ) anual4 

Turno:   (  ) matutino         (  ) vespertino           ( X ) noturno            (   ) integral 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.1 

CH prevista: 383 horas1 CH ministrada: 95 horas2 CH restante: 288 horas 

Planejamento da retomada das aulas (CH restante) 

Aulas 

Presenciais 

Data de (re) início das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 
Horário das aulas 

presenciais:   

_____:_____ às _____:_____ 
Data de término das aulas presenciais (2020.1): 

__/__/____ 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.1): 

31/08/2020 Horário das aulas remotas:   

17:50 às 22:00 Data de término das atividades remotas (2020.1): 

27/11/2020 

Carga horária presencial: 0 horas 
Carga horária remota: 288 

horas 

PLANEJAMENTO DAS AULAS PARA 2020.2 

CH prevista: 351 horas  

Aulas 

Presenciais 

Data de início das aulas presenciais (2020.2):  

04/01/2021 
Horário das aulas 

presenciais:   

19:30 às 22:00 
Data de término das aulas presenciais (2020.2): 

27/03/2021 

Atividades 

Remotas 

Data de início das atividades remotas (2020.2):  

07/12/2020 Horário das aulas remotas:   

13:30 às 17:00 Data de término das atividades remotas (2020.2): 

27/03/2021 

Carga horária presencial: 221 horas 
Carga horária remota: 130 

horas 
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7.9 Curso de Especialização (Lato Sensu) 

 

O Campus oferta um curso de especialização (Lato Sensu) em Ensino de Ciências 

e Matemática. 

O Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática conta com uma 

turma ativa, totalizando 40 (quarenta) alunos regularmente matriculados. Nos tópicos que 

seguem serão detalhadas as características do curso, diagnóstico de inclusão digital dos 

discentes e plano de retomada do Calendário Acadêmico.  

 

I. Diagnóstico de inclusão digital dos alunos do Curso 

Foi realizado no dia 10 de junho de 2020 um levantamento acerca do acesso às 

Tecnologias de Informação e Comunicação bem como o entendimento dos alunos acerca 

de uma possível retomada das atividades de modo remoto. 

Participaram do presente estudo 37 dos 40 discentes matriculados, o que 

corresponde a 92,5% dos alunos. Entende-se que é uma taxa de participação bastante 

significativa e que permite que sejam pensadas e colocadas em prática ações com base 

nos indicativos extraídos deste levantamento. 

Dentre os respondentes, 94,6% afirmaram possuírem computador/notebook em 

casa; 83,8% dispõem de internet em casa e 70,3% usufruem de outras redes de internet 

que não as redes 3G e 4G dos dispositivos móveis. 
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Os discentes também foram questionados acerca das possíveis dificuldades que 

enfrentariam diante da retomada das atividades de modo remoto. Do total de alunos, 35,1% 

afirmaram que não apresentariam nenhuma dificuldade, 59,5% disseram que teriam pouca 

dificuldade, 2,7% alegaram que teriam muita dificuldade e 2,7% declararam que não seria 

possível acompanhar. 

 

Buscando um planejamento de modo democrático, foi perguntado aos discentes, por 

fim, qual o posicionamento destes diante da possibilidade de retomada do calendário 

acadêmico. Do total de alunos, 27% afirmaram ser favoráveis ao retorno das atividades de 

modo totalmente remoto; 62,2% relataram ser favoráveis ao retorno parcialmente remoto e 

parcialmente presencial; e 10,8% mostraram-se contrários à possibilidade de que as 

atividades ocorram de modo remoto. 
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Em suma, os resultados obtidos por meio de questionário aplicado aos discentes do 

curso permite concluir que, quase que na totalidade, os discentes do Curso de 

Especialização em Ensino de Ciências e Matemática do Campus Santarém dispõe de 

tecnologias que os permitirão participar das atividades remotas propostas. Também se 

mostraram, de modo geral, favoráveis à retomada do calendário acadêmico ainda que as 

atividades ocorram remotamente.  

II. Da caracterização do Curso e o Calendário Acadêmico 2020 

O Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática iniciou o calendário 

acadêmico vigente no dia 24 de janeiro de 2020. No momento, contava com 40 (quarenta) 

alunos devidamente matriculados. Adotando o regime modular, o calendário previa que as 

atividades transcorressem do seguinte modo: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
RESPONSÁVEL 

INÍCIO TÉRMINO SITUAÇÃO 

Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências 
e Matemática 

Profa. Dra. Paloma Rodrigues 
Siebert 

25/01/2020 22/02/2020 Concluída 

Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) para o Ensino de Ciências e Matemática 

Prof. Me. Rodrigo Sousa da 
Cruz 

Prof. Dr. Kleberson Junio do 
Amaral Serique 

06/03/2020 04/04/2020 Iniciada - 
Suspensa 

Teorias da Aprendizagem e o Ensino em 
Ciências Naturais e Matemática 

Profa. Dra. Gisely Goncalves 
de Castro 

17/04/2020 23/05/2020 Não iniciada 

Fundamentos Históricos, Filosóficos e 
Sociopolíticos das Ciências 

Prof. Me. Heden Salomão 
Silva Costa 

05/06/2020 04/07/2020 Não iniciada 

Realidade política, social e cultural brasileira 
contemporânea 

Profa. Ma. Lea Maria Tomass 24/07/2020 22/07/2020 Não iniciada 

Alfabetização Científica e sua correlação com a 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) 

Profa. Dra. Paloma Rodrigues 
Siebert 

04/09/2020 03/10/2020 Não iniciada 

Formação de Professores para o Ensino de 
Ciências e Matemática 

Profa. Ma. Nila Luciana 
Vilhena Madureira 

16/10/2020 31/10/2020 Não iniciada 

Tópicos Especiais para o Ensino de Biologia Profa. Dra. Paloma Rodrigues 
Siebert 

  
Prof. Dr. Luciano de Sousa 

Chaves 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 

Tópicos Especiais para o Ensino de Física Profa. Esp. Luisa Helena Silva 
de Sousa 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 

Tópicos Especiais para o Ensino de Matemática Profa. Ma. Vanessa Santos 
Pires Maduro 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 
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Tópicos Especiais para o Ensino de Química Prof. Me. Reginaldo da Silva 
Sales 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 

 

 

III. Da retomada do Calendário Acadêmico e Metodologias Utilizadas 

Tendo em vista o resultado obtido no Diagnóstico de inclusão digital dos alunos do 

Curso, e tendo como base a Portaria 544 do Ministério da Educação, de 16 de junho de 

2020, a saber: 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em cursos 
regularmente autorizados, por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, 
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto 

nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

Neste sentido, as atividades do Curso de Especialização em Ensino de Ciências e 

Matemática serão retomadas de modo totalmente remoto no ano de 2020, artigo 92, a 

saber: 

Art. 92 As atividades que poderão ser desenvolvidas como Atividades de Ensino Remotas 
são: 
I. Aulas em ambientes virtuais de aprendizagem envolvendo um ou mais docentes (salas de 
aula virtuais); 
II. Criação de grupos de troca de mensagens instantâneas; 
III. Criação de grupos em redes sociais; 
IV. Estudos por apostilamento de textos; 
V. Produção de textos, baseando-se nas experiências em projetos de pesquisa, relatórios 
executivos, leitura de livros, pesquisa bibliográfica e documental; 
VI. Resolução de lista de exercício; 
VII. Desenvolvimento de e-books;  
VIII. Jogos; 
IX. Desenvolvimento de vídeos, utilização de filmes, músicas, poesias e outras linguagens 
artísticas, seguido de debate e exercícios; 
X. Podcasts (arquivos de áudio); 
XI. Vídeo aulas disponíveis gratuitamente na internet ou produzidas pelo professor; 
XII. Lista de textos, livro didático, artigos, livros digitais ou e-books disponíveis gratuitamente; 
XIII. Eventos virtuais; 
XIV. Visitas em ambientes virtuais; 
XV. Orientação de tcc; e 
XVI. Defesa de tcc, via webconferência. 

Aos discentes que não possuem acesso à internet será disponibilizado via pen-

drive os materiais utilizados nas atividades remotas. Ou seja, o docente responsável 

pela disciplina deverá encaminhar ao setor pedagógico do Campus os materiais didáticos 

utilizados nas atividades, de modo que os discentes poderão ter acesso ao dirigirem-se à 

instituição.  
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IV. Calendário Acadêmico 2020 – Reestruturado 

Tendo como base os resultados encontrados no diagnóstico supracitado, bem como 

a Portaria 544 do Ministério da Educação, de 16 de junho de 2020, que permite que as 

aulas dos cursos de Pós Graduação aconteçam no ano de 2020 de modo 100% remoto, 

além das Diretrizes para o Planejamento Institucional de Retomada das Atividades 

Presenciais no IFPA e Recomposição do Calendário Acadêmico 2020, optou-se pela 

retomada das atividades acadêmicas do Curso de Especialização em Ensino de Ciências 

e Matemática a partir da última semana de agosto de 2020 de modo totalmente remoto.  

Respeitando a sequência de disciplinas que seriam ministradas aos alunos no Calendário 

Acadêmico vigente (que se encontra suspenso), e considerando a possibilidade dos alunos 

cursarem dois módulos concomitantes, dado que não haverá encontros presenciais, 

sugere-se a seguinte reorganização de calendário: 

DISCIPLINA DOCENTE 
RESPONSÁVEL 

INÍCIO TÉRMINO SITUAÇÃO RETOMADA 
DAS AULAS 

TÉRMINO 
DAS 

AULAS 

Metodologia da 
Pesquisa em Ensino 

de Ciências e 
Matemática 

Profa. Dra. Paloma 
Rodrigues Siebert 

25/01/2020 22/02/2020 Concluída *** *** 

Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação (TICs) 
para o Ensino de 

Ciências e 
Matemática 

Prof. Me. Rodrigo 
Sousa da Cruz 

  

Prof. Dr. Kleberson 
Junio do Amaral 

Serique 

06/03/2020 04/04/2020 Iniciada - 
Suspensa 

28/08/2020 08/10/2020 

Teorias da 
Aprendizagem e o 

Ensino em Ciências 
Naturais e 

Matemática 

Profa. Dra. Gisely 
Goncalves de Castro 

17/04/2020 23/05/2020 Não iniciada 28/08/2020 08/10/2020 

Fundamentos 
Históricos, 

Filosóficos e 
Sociopolíticos das 

Ciências 

Prof. Me. Heden 
Salomão Silva Costa 

05/06/2020 04/07/2020 Não iniciada 09/10/2020 19/11/2020 

Realidade política, 
social e cultural 

brasileira 
contemporânea 

Profa. Ma. Lea Maria 
Tomass 

24/07/2020 22/07/2020 Não iniciada 09/10/2020 19/11/2020 



 

84 
 

Alfabetização 
Científica e sua 

correlação com a 
Ciência, Tecnologia 

e Sociedade 

Profa. Dra. Paloma 
Rodrigues Siebert 

04/09/2020 03/10/2020 Não iniciada 20/11/2020 23/12/2020 

Formação de 
Professores para o 

Ensino de Ciências e 
Matemática 

Profa. Ma. Nila 
Luciana Vilhena 

Madureira 

16/10/2020 31/10/2020 Não iniciada 20/11/2020 23/12/2020 

Tópicos Especiais 
para o Ensino de 

Biologia 

Profa. Dra. Paloma 
Rodrigues Siebert 

  

Prof. Dr. Luciano de 
Sousa Chaves 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 15/01/2021 12/03/2021 

Tópicos Especiais 
para o Ensino de 

Física 

Profa. Esp. Luisa 
Helena Silva de Sousa 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 15/01/2021 12/03/2021 

Tópicos Especiais 
para o Ensino de 

Matemática 

Profa. Ma. Vanessa 
Santos Pires Maduro 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 15/01/2021 12/03/2021 

Tópicos Especiais 
para o Ensino de 

Química 

Prof. Me. Reginaldo 
da Silva Sales 

06/11/2020 19/12/2020 Não iniciada 15/01/2021 12/03/2021 

 

Dada a alteração do Calendário 2020, o período destinado as defesas das 

monografias de conclusão de curso será de 15 de março de 2021 a 24 de setembro de 

2021. 
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8. COMUNICAÇÃO  
 

A comunicação com a comunidade interna e externa é fundamental nesse momento 

de distanciamento ou isolamento social. 

Para aprimorar a interação acadêmica, produzir conteúdos e informações para os 

discentes, promover uma comunicação mais eficiente com os servidores e discentes, 

dialogar com a comunidade externa, realizar ou divulgar ações de pesquisa e extensão 

serão envidados esforços para: 

a) Atualizar permanentemente o site do campus; 

b) Dinamizar o uso das redes sociais; 

c) Incentivar as “lives” como forma de interação com as famílias dos alunos e com a 

sociedade; 

d) Desenvolver um aplicativo para monitoramento da condição de saúde física e emocional 

dos discentes; 

e) Adquirir equipamentos para produção de conteúdos audiovisuais e adaptar espaço físico 

para o seu uso;  

f) Manter contato permanente com os meios de comunicação do município para informar 

os alunos e suas famílias sobre a retomada das atividades acadêmicas e outras ações 

relevantes. 
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9. CALENDÁRIOS 
 

Os calendários do campus Santarém foram recompostos considerando o tempo 

necessário para cumprimento da carga horária de cada componente curricular dos cursos 

que são ofertados. 

9.1 – Educação Básica 
 

CALENDÁRIO ACADÊMICO INSTITUCIONAL 2020 – (ADAPTADO) 
– EDUCAÇÃO BÁSICA – 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31     

01 – Ano Novo 
13 a 27 – Férias docentes 
13 a 27 – Período de rematrícula 
20 a 31 – Período de matrícula para turmas 
ingressantes em 2020 
28 a 07/02 – Planejamento Pedagógico e 
Entrega de Planos de Ensino 2020.1 
28 a 31 – Jornada Pedagógica 
28 a 10/02 – Período de elaboração e 
Entrega do PIT 2020.1 
28 a 10/02 – Período de elaboração e 
Entrega do RAD 2019.2 
Fluxo contínuo – Início das Submissões de 
Projetos de Pesquisa e Extensão 

03 – Início das Aulas 
03 a 13/03 – Período de solicitação de 
trancamento de curso 
03 a 28 – Solicitação de aproveitamento 
de estudos 
03 a 29/03 – Período de 
encaminhamento de editais de 
processos seletivos à PROEN (cursos da 
Educação Básica e Superior, presencial 
e a distância) para oferta 2020.2 
10 a 14 – Período de reuniões ordinárias 
de coordenação de curso 
11 a 14 – Período de análise e 
aprovação do PIT 2020.1 
11 a 14 – Período de análise e 
aprovação do RAD 2019.2 
17 a 19 – Período de correções do PIT 
2020.1 
17 a 19 – Período de correções do RAD 
2019.2 
20 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, Coordenações 
de Pesquisa e Extensão 
20 e 21 – Período de reanálise e 
aprovação do PIT 2020.1 
20 e 21 – Período de reanálise e 
aprovação do RAD 2019.2 
14 – Início do período de submissão de 
editais da assistência estudantil 
15 – Sábado Letivo (Trote Cidadão) 
17 a 16/03 – Período de solicitação de 
dispensa de Educação Física 
17 a 21 – Período para solicitação de 
pedido extraordinário de aproveitamento 
de estudos 

01 a 30/04 – Submissão de PPCs da 
Educação Básica e da Educação 
Superior, na modalidade presencial e a 
distância, à PROEN 
02 a 31 – Período de seleção dos 
alunos que serão atendidos pela 
Assistência Estudantil 
06 – Formatura – Cursos Técnicos 
08 – Dia Internacional da Mulher 
09 a 13 – Período de reuniões de 
Colegiado de curso 
14 –  Sábado Letivo (Circuito de Saúde) 
09 a 13 – Período de reuniões 
ordinárias de coordenação de curso 
19 – Suspensão do Calendário 
Acadêmico 
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24 – Facultativo 
25 – Carnaval 
26 – Facultado 

Dias Letivos: 0 dia. Dias Letivos:  18 dias. Dias Letivos: 14 dias. 

ABRIL MAIO JUNHO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

       31              

    

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 00 dias. 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       

              30 31                         
 

31 – Reinício do ano letivo 
31 – Início da 1ª Etapa de retomada do 
ano letivo: Ensino Remoto 
 

01 a 18 – Período de solicitação de 
trancamento de curso. 
1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do PIT 2020.1 
1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do RAD 2019.2 
07 – Independência do Brasil 
14 a 30 – Solicitação de 
aproveitamento de estudos para o 
semestre 2020.1 
16 – Encontro de Formação 
Pedagógica 
21 a 26 – Período de análise e 
aprovação do PIT 2020.1 
21 a 26 – Período de análise e 
aprovação do RAD 2019.2 
21 a 30 – Período de correções do PIT 
2020.1 
21 a 30 – Período de correções do 
RAD 2019.2 

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 1 dia. Dias Letivos: 25 dias. 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31     
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01 a 10 – Período de reanálise e aprovação do 
PIT 2020.1 
01 a 10 – Período de reanálise e aprovação do 
RAD 2019.2 
05 a 09 - I Semana de Egresso  
12 – Feriado Nacional  
13 a 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, pesquisa 
e extensão) para homologação do PIT 2020.1 
13 e 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, pesquisa 
e extensão) para homologação do RAD 2019.2 
13 a 17 – Período para reuniões ordinárias de 
colegiado de curso 
15 – Dia do professor 
16- Encontro de Formação Pedagógica  
19 a 24 – Período para reuniões ordinárias de 
NDEs (por curso) 
26 – Início do período de reuniões ordinárias das 
Coordenações com os professores do Curso 
26 a 30 – Período para Reuniões com os pais. 
28 – Dia do Servidor Público 

02 – Finados 
01 a 30 –  Período para solicitação de 
reingresso aos Cursos 
06 – Final do período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
09 – 1ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
12 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, 
Coordenações de Pesquisa e 
Extensão 
15 – Proclamação da República 
18, 19 e 20 – Encontro de Formação 
Pedagógica 
20 – Evento do Neabi: Dia Nacional da 
Consciência Negra  
23 – Início da 2ª Etapa de retomada do 
ano letivo: Ensino Híbrido (remoto e 
presencial) 
27 – Encerramento do 1º Semestre 
Letivo  
30 – Início do período de matrícula do 
2º semestre letivo 

04 – Final do período de matrícula do 
2º semestre letivo  
07 – Início do 2º Semestre 
07 a 29 – Período de elaboração e 
entrega do PIT 2020.2 
07 a 29 – Início período de elaboração 
e entrega do RAD 2020.1 
08 – Imaculada Conceição 
18 – 2ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
25 – Natal 
 

Dias Letivos: 26 dias. Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 21 dias. 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       28 29 30 31    

31                     

Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 23 dias. Dias Letivos: 27 dias. 

01 – Confraternização Universal 
04 a 09 – Período de análise e aprovação do PIT 
2020.2 
04 a 09 – Período de análise e aprovação do RAD 
2020.1 
04 a 16 – Período de correções do PIT 2020.2 
04 a 16 – Período de correções do RAD 2020.1 
13 – Encontro de Formação Pedagógica 
18 a 30 – Período de reanálise e aprovação do 
PIT 2020.2 
18 a 30 – Período de reanálise e aprovação do 
RAD 2020.1 

01 - Início da 3ª Etapa de retomada do 
ano letivo (Ensino Presencial) 
01 a 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para 
homologação do PIT 2020.2 
01 e 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para 
homologação do RAD 2020.1 
03 a 05 – IX Jornada Científica e 
Semana Integrada 
08 a 13 – Período para reuniões 
ordinárias de colegiado de curso 
22 a 27 – Período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
22 a 26/02 – Período de Auto-
Avaliação Institucional e de Cursos 

01 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, 
Coordenações de Pesquisa e 
Extensão  
22 a 27 – Período de recuperação e 
avaliações finais 
27 - Encerramento do ano letivo 
29 – Início do período de férias 
docentes 

Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 23 dias. Dias Letivos: 27 dias. 

ABRIL    

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

    1 2 3               
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4 5 6 7 8 9 10               

11 12 13 14 15 16 17               

18 19 20 21 22 23 24               

25 26 27 28 29 30                

                     

Dias Letivos: 0 dias.   

12 – Final do período de férias docentes   

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. 

Total de Dias Letivos de 2020: 202 dias. 

OBS.  
Período de Férias: não haverá um único período de férias devido ao modo como foi reorganizado a 
recomposição do calendário. Como os componentes curriculares serão ofertados por “blocos de disciplinas” 
cada docente, com a anuência da chefia imediata, irá agendar as suas férias até 31/12/2020. 
Divisão entre bimestres e culminância do período avaliativo: considerando que o primeiro bimestre, a 
depender do período em que o componente curricular será ofertado (1ª, 2ª ou 3ª etapa), só será encerrado 
quando a disciplina dor ministrada, não haverá subdivisão de bimestres. O processo avaliativo será contínuo.  
 
Legendas: 

 Período de suspensão do calendário letivo por conta da Pandemia por Covid19 

 Datas de início e de término dos períodos letivos 

 Feriados 

 Recesso escolar ou férias docentes 

 Encontros pedagógicos, eventos acadêmicos, científico, artístico-culturais e desportivos 

 
Sábados letivos 
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9.2 – Educação Superior 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO INSTITUCIONAL 2020 – (ADAPTADO) 
– EDUCAÇÃO SUPERIOR – 

 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31     

01 – Ano Novo 
13 a 27 – Férias docentes 
13 a 27 – Período de rematrícula 
20 a 31 – Período de matrícula para turmas 
ingressantes em 2020 
28 a 07/02 – Planejamento Pedagógico e 
Entrega de Planos de Ensino 2020.1 
28 a 31 – Jornada Pedagógica 
28 a 10/02 – Período de elaboração e 
Entrega do PIT 2020.1 
28 a 10/02 – Período de elaboração e 
Entrega do RAD 2019.2 
Fluxo contínuo – Início das Submissões de 
Projetos de Pesquisa e Extensão 

03 – Início das Aulas 
03 a 13/03 – Período de solicitação de 
trancamento de curso 
03 a 28 – Solicitação de aproveitamento 
de estudos 
03 a 29/03 – Período de 
encaminhamento de editais de 
processos seletivos à PROEN (cursos da 
Educação Básica e Superior, presencial 
e a distância) para oferta 2020.2 
10 a 14 – Período de reuniões ordinárias 
de coordenação de curso 
11 a 14 – Período de análise e 
aprovação do PIT 2020.1 
11 a 14 – Período de análise e 
aprovação do RAD 2019.2 
17 a 19 – Período de correções do PIT 
2020.1 
17 a 19 – Período de correções do RAD 
2019.2 
20 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, Coordenações 
de Pesquisa e Extensão 
20 e 21 – Período de reanálise e 
aprovação do PIT 2020.1 
20 e 21 – Período de reanálise e 
aprovação do RAD 2019.2 
14 – Início do período de submissão de 
editais da assistência estudantil 
15 – Sábado Letivo (Trote Cidadão) 
17 a 16/03 – Período de solicitação de 
dispensa de Educação Física 
17 a 21 – Período para solicitação de 
pedido extraordinário de aproveitamento 
de estudos 
24 – Facultativo 
25 – Carnaval 
26 – Facultado 

01 a 30/04 – Submissão de PPCs da 
Educação Básica e da Educação 
Superior, na modalidade presencial e a 
distância, à PROEN 
02 a 31 – Período de seleção dos 
alunos que serão atendidos pela 
Assistência Estudantil 
06 – Formatura – Cursos Técnicos 
08 – Dia Internacional da Mulher 
09 a 13 – Período de reuniões de 
Colegiado de curso 
14 –  Sábado Letivo (Circuito de Saúde) 
09 a 13 – Período de reuniões 
ordinárias de coordenação de curso 
19 – Suspensão do Calendário 
Acadêmico 

Dias Letivos: 0 dia. Dias Letivos:  18 dias. Dias Letivos: 14 dias. 

ABRIL MAIO JUNHO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 
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5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

       31              

    

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 00 dias. 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       

              30 31                         
 

31 – Reinício do ano letivo 
31 – Início da 1ª Etapa de retomada do 
ano letivo: Ensino Remoto 
 

01 a 18 – Período de solicitação de 
trancamento de curso. 
1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do PIT 2020.1 
1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do RAD 2019.2 
07 – Independência do Brasil 
14 a 30 – Solicitação de 
aproveitamento de estudos para o 
semestre 2020.1 
16 – Encontro de Formação 
Pedagógica 
21 a 26 – Período de análise e 
aprovação do PIT 2020.1 
21 a 26 – Período de análise e 
aprovação do RAD 2019.2 
21 a 30 – Período de correções do PIT 
2020.1 
21 a 30 – Período de correções do 
RAD 2019.2 

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 1 dia. Dias Letivos: 25 dias. 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31     

01 a 10 – Período de reanálise e aprovação do 
PIT 2020.1 
01 a 10 – Período de reanálise e aprovação do 
RAD 2019.2 
05 a 09 - I Semana de Egresso  
12 – Feriado Nacional  
13 a 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, pesquisa 
e extensão) para homologação do PIT 2020.1 
13 e 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, pesquisa 
e extensão) para homologação do RAD 2019.2 

02 – Finados 
01 a 30 –  Período para solicitação de 
reingresso aos Cursos 
06 – Final do período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
09 – 1ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
12 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, 

04 – Final do período de matrícula do 
2º semestre letivo  
07 – Início do 2º Semestre 
07 a 29 – Período de elaboração e 
entrega do PIT 2020.2 
07 a 29 – Início período de elaboração 
e entrega do RAD 2020.1 
08 – Imaculada Conceição 
18 – 2ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
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13 a 17 – Período para reuniões ordinárias de 
colegiado de curso 
15 – Dia do professor 
16- Encontro de Formação Pedagógica  
19 a 24 – Período para reuniões ordinárias de 
NDEs (por curso) 
26 – Início do período de reuniões ordinárias das 
Coordenações com os professores do Curso 
26 a 30 – Período para Reuniões com os pais. 
28 – Dia do Servidor Público 

Coordenações de Pesquisa e 
Extensão 
15 – Proclamação da República 
18, 19 e 20 – Encontro de Formação 
Pedagógica 
20 – Evento do Neabi: Dia Nacional da 
Consciência Negra  
23 – Início da 2ª Etapa de retomada do 
ano letivo: Ensino Híbrido (remoto e 
presencial) 
27 – Encerramento do 1º Semestre 
Letivo  
30 – Início do período de matrícula do 
2º semestre letivo 

25 – Natal 
 

Dias Letivos: 26 dias. Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 21 dias. 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       28 29 30 31    

31                     

Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 23 dias. Dias Letivos: 27 dias. 

01 – Confraternização Universal 
04 a 09 – Período de análise e aprovação do PIT 
2020.2 
04 a 09 – Período de análise e aprovação do RAD 
2020.1 
04 a 16 – Período de correções do PIT 2020.2 
04 a 16 – Período de correções do RAD 2020.1 
13 – Encontro de Formação Pedagógica 
18 a 30 – Período de reanálise e aprovação do 
PIT 2020.2 
18 a 30 – Período de reanálise e aprovação do 
RAD 2020.1 

01 - Início da 3ª Etapa de retomada do 
ano letivo (Ensino Presencial) 
01 a 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para 
homologação do PIT 2020.2 
01 e 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para 
homologação do RAD 2020.1 
03 a 05 – IX Jornada Científica e 
Semana Integrada 
05 – Socialização de experiências de 
curricularização de extensão. 
08 a 13 – Período para reuniões 
ordinárias de colegiado de curso 
22 a 27 – Período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
22 a 26/02 – Período de Auto-
Avaliação Institucional e de Cursos 

01 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, 
Coordenações de Pesquisa e 
Extensão  
22 a 27 – Período de recuperação e 
avaliações finais 
27 - Encerramento do ano letivo 
29 – Início do período de férias 
docentes 

Dias Letivos: 24 dias. Dias Letivos: 23 dias. Dias Letivos: 27 dias. 

ABRIL    

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

    1 2 3               

4 5 6 7 8 9 10               

11 12 13 14 15 16 17               

18 19 20 21 22 23 24               

25 26 27 28 29 30                

                     

Dias Letivos: 0 dias.   
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12 – Final do período de férias docentes   

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. 

Total de Dias Letivos de 2020: 202 dias. 

OBS.  
Período de Férias: não haverá um único período de férias devido ao modo como foi reorganizado a 
recomposição do calendário. Como os componentes curriculares serão ofertados por “blocos de disciplinas” 
cada docente, com a anuência da chefia imediata, irá agendar as suas férias até 31/12/2020. 
 
Legendas: 

 Período de suspensão do calendário letivo por conta da Pandemia por Covid19 

 Datas de início e de término dos períodos letivos 

 Feriados 

 Recesso escolar ou férias docentes 

 Encontros pedagógicos, eventos acadêmicos, científico, artístico-culturais e desportivos 

 
Sábados letivos 
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 9.3 – Pós Graduação 

 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO INSTITUCIONAL 2020 – (ADAPTADO) 
– PÓS GRADUAÇÃO – 

 
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1 1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 29 30 31     

01 – Ano Novo 
13 a 27 – Férias docentes 
23 a 24 – Período de Matrícula. 
28 a 07/02 – Planejamento 
Pedagógico e Entrega de Planos de 
Ensino 2020.1 
28 a 31 – Jornada Pedagógica 
28 a 10/02 – Período de elaboração 
e Entrega do PIT 2020.1 
28 a 10/02 – Período de elaboração 
e Entrega do RAD 2019.2 
Fluxo contínuo – Início das 
Submissões de Projetos de 
Pesquisa e Extensão 

01 a 15 – Período de entrega dos planos de 
ensino pelo corpo docente. 
07 – Aula inaugural 
03 a 13/03 – Período de solicitação de 
trancamento de curso 
03 a 28 – Solicitação de aproveitamento de 
estudos 
03 a 29/03 – Período de encaminhamento de 
editais de processos seletivos à PROEN 
(cursos da Educação Básica e Superior, 
presencial e a distância) para oferta 2020.2 
08 a – Início das Aulas da disciplina 
“Metodologia da Pesquisa em Ensino de 
Ciências e Matemática” 
10 a 14 – Período de reuniões ordinárias de 
coordenação de curso 
11 a 14 – Período de análise e aprovação do 
PIT 2020.1 
11 a 14 – Período de análise e aprovação do 
RAD 2019.2 
17 a 19 – Período de correções do PIT 
2020.1 
17 a 19 – Período de correções do RAD 
2019.2 
20 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, Coordenações de 
Pesquisa e Extensão 
20 e 21 – Período de reanálise e aprovação 
do PIT 2020.1 
20 e 21 – Período de reanálise e aprovação 
do RAD 2019.2 
21 e 22 – Aulas: Disciplina “Metodologia da 
Pesquisa em Ensino de Ciências e 
Matemática”. 
27 e 28 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação do 
PIT 2020.1 
27 e 28 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação do 
RAD 2019.2 

01 a 30/04 – Submissão de PPCs da 
Educação Básica e da Educação Superior, 
na modalidade presencial e a distância, à 
PROEN 
02 a 31 – Período de seleção dos alunos 
que serão atendidos pela Assistência 
Estudantil 
06 e 07 – Aulas: Disciplina “Metodologia da 
Pesquisa em Ensino de Ciências e 
Matemática” 
08 – Dia Internacional da Mulher 
09 a 13 – Período de reuniões de Colegiado 
de curso 
14 –  Sábado Letivo (Circuito de Saúde) 
09 a 13 – Período de reuniões ordinárias de 
coordenação de curso 
15/03 a 16/04 – Período para Aprovação e 
Homologação do PIT 2020.01 e RAD 
2019.02. 
20– Formatura – Cursos Técnicos 
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17 a 16/03 – Período de solicitação de 
dispensa de Educação Física 
17 a 21 – Período para solicitação de 
extraordinário de aproveitamento de estudos 
24 – Facultativo 
25 – Carnaval 
26 – Facultado 

Dias Letivos: 0 dia. Dias Letivos:  18 dias. Dias Letivos: 23 dias. 

ABRIL MAIO JUNHO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

       31              

Dias Letivos: 0 dia. Dias Letivos:  0 dias. Dias Letivos: 0 dias. 

JULHO AGOSTO SETEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1   1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    

       30 31             
 

28 – Reinício do ano letivo 
28 – Início da 1ª Etapa de retomada do ano 
letivo: Ensino Remoto 
15/08 – Adesão do Pará à Independência 
28/08 a 08/10 – Início e vigência da 
disciplina “Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) para o Ensino de 
Ciências e Matemática” 
28/08 a 08/10 – Início e vigência da 
disciplina “Teorias da Aprendizagem e o 
Ensino em Ciências Naturais e 
Matemática” 
28/08 a 16/09 – Solicitação de 
aproveitamento de estudos 
17/08 a 21/08 – Período de reuniões 
ordinárias de coordenação de curso 
28/08 a 04/09 – Período de solicitação de 
trancamento de curso. 
 

1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do PIT 2020.1 
1 a 19 – Período de reelaboração e 
entrega do RAD 2019.2 
28/08 a 08/10 – Vigência da disciplina 
“Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) para o Ensino de 
Ciências e Matemática” 
28/08 a 08/10 – Vigência da disciplina 
“Teorias da Aprendizagem e o Ensino em 
Ciências Naturais e Matemática” 
07/09 – Independência do Brasil 
21 a 26 – Período de análise e aprovação 
do PIT 2020.1 
21 a 26 – Período de análise e aprovação 
do RAD 2019.2 
21 a 30 – Período de correções do PIT 
2020.1 
21 a 30 – Período de correções do RAD 
2019.2 

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31     
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01 a 10 – Período de reanálise e 
aprovação do PIT 2020.1 
01 a 10 – Período de reanálise e 
aprovação do RAD 2019.2 
05 a 09 - I Semana de Egresso  
12 – Feriado Nacional  
13 a 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação 
do PIT 2020.1 
13 e 23 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação 
do RAD 2019.2 
13 a 17 – Período para reuniões ordinárias 
de colegiado de curso 
15 – Dia do professor 
16- Encontro de Formação Pedagógica  
19 a 24 – Período para reuniões ordinárias 
de NDEs (por curso) 
26/10 a 06/11 – Período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
28 – Dia do Servidor Público 
28/08 a 08/10 – Vigência da disciplina 
“Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs) para o Ensino de 
Ciências e Matemática” 
28/08 a 08/10 – Vigência da disciplina 
“Teorias da Aprendizagem e o Ensino em 
Ciências Naturais e Matemática” 
09/10 a 19/11 - Início e vigência da 
disciplina “Fundamentos Históricos, 
Filosóficos e Sociopolíticos das Ciências” 
09/10 a 19/11 - Início e vigência da 
disciplina “Realidade política, social e 
cultural brasileira contemporânea” 
08/10 a 15/10 – Período de solicitação de 
trancamento de curso. 
13//10 a 13/11 - Prazo para lançamento de 
notas das disciplinas ““Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) para o 
Ensino de Ciências e Matemática” e 
“Teorias da Aprendizagem e o Ensino em 
Ciências Naturais e Matemática”. 
12/10 – Feriado Nacional  
15/10 – Dia do professor 

02/11 – Finados 
26/10 a 06/11 – Período de reuniões 
ordinárias das Coordenações com os 
professores do Curso 
09 – 1ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
12 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, Coordenações 
de Pesquisa e Extensão 
09/10 a 19/11 - Vigência da disciplina 
“Fundamentos Históricos, Filosóficos e 
Sociopolíticos das Ciências” 
09/10 a 19/11 - Vigência da disciplina 
“Realidade política, social e cultural 
brasileira contemporânea” 
15/11 – Proclamação da República 
19/11 a 26/11 – Período de solicitação de 
trancamento de curso. 
20/11 a 23/12 - Início e vigência da 
disciplina “Alfabetização Científica e sua 
correlação com a Ciência, Tecnologia e 
Sociedade” 
20/11 a 23/12 - Início e vigência da 
disciplina “Formação de Professores para 
o Ensino de Ciências e Matemática” 
18, 19 e 20 – Encontro de Formação 
Pedagógica 
20 – Evento do Neabi: Dia Nacional da 
Consciência Negra  
23 – Início da 2ª Etapa de retomada do ano 
letivo: Ensino Híbrido (remoto e 
presencial) 
23/11 a 23/12 - Prazo para lançamento de 
notas das disciplinas “Fundamentos 
Históricos, Filosóficos e Sociopolíticos das 
Ciências” e “Realidade política, social e 
cultural brasileira contemporânea” 
 

07 a 29 – Período de elaboração e 
entrega do PIT 2020.2 
07 a 29 – Início período de elaboração e 
entrega do RAD 2020.1 
18 – 2ª Avaliação do Calendário 
Acadêmico Adaptado 
20/11 a 23/12 - Início e vigência da 
disciplina “Alfabetização Científica e sua 
correlação com a Ciência, Tecnologia e 
Sociedade” 
20/11 a 23/12 - Início e vigência da 
disciplina “Formação de Professores para 
o Ensino de Ciências e Matemática” 
08/12 – Imaculada Conceição 
25 – Natal 
28 a 31– Recesso das festas de final de 
ano 
 
 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

     1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28       28 29 30 31    

31                           

01/01 – Confraternização Universal 
04 a 09 – Período de análise e aprovação 
do PIT 2020.2 

01 - Início da 3ª Etapa de retomada do 
ano letivo presencial 

01 – Reunião integrada: Direções, 
Coordenações de Curso, Coordenações 
de Pesquisa e Extensão  
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04 a 09 – Período de análise e aprovação 
do RAD 2020.1 
04 a 16 – Período de correções do PIT 
2020.2 
04 a 16 – Período de correções do RAD 
2020.1 
13 – Encontro de Formação Pedagógica 
18 a 30 – Período de reanálise e 
aprovação do PIT 2020.2 
18 a 30 – Período de reanálise e 
aprovação do RAD 2020.1 
14/01 a 18/02 – Prazo de lançamento de 
notas das disciplinas “Alfabetização 
Científica e sua correlação com a Ciência, 
Tecnologia e Sociedade” e “Formação de 
Professores para o Ensino de Ciências e 
Matemática”. 
15/01 a 12/03 - Início e vigência da 
disciplina “Tópicos Especiais para o 
Ensino de Biologia” 
15/01 a 12/03 - Início e vigência da 
disciplina “Tópicos Especiais para o 
Ensino de Física” 
15/01 a 12/03 - Início e vigência da 
disciplina “Tópicos Especiais para o 
Ensino de Matemática” 
15/01 a 12/03 - Início e vigência da 
disciplina “Tópicos Especiais para o 
Ensino de Química” 

01 a 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação 
do PIT 2020.2 
01 e 13 – Reuniões conjuntas (Ensino, 
pesquisa e extensão) para homologação 
do RAD 2020.1 
03 a 05 – IX Jornada Científica e Semana 
Integrada 
08 a 13 – Período para reuniões ordinárias 
de colegiado de curso 
22 a 27 – Período de reuniões ordinárias 
das Coordenações com os professores do 
Curso 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Biologia” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Física” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Matemática” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Química” 
15/02 – Facultativo 
16/02 – Carnaval 
17/02 – Facultativo 
22 a 26/02 – Período de Auto-Avaliação 
Institucional e de Cursos 

15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Biologia” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Física” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Matemática” 
15/01 a 12/03 - Vigência da disciplina 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Química” 
15/03 – 24/09/2021 – Período de defesa 
das monografias de conclusão de curso.  
15/03 a 27/03 – Prazo para lançamento 
de notas das disciplinas “Tópicos 
Especiais para o Ensino de Biologia”, 
“Tópicos Especiais para o Ensino de 
Física”, “Tópicos Especiais para o Ensino 
de Matemática” e “Tópicos Especiais para 
o Ensino de Química”. 
27 - Encerramento do ano letivo 

Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. Dias Letivos: 0 dias. 

ABRIL    

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S 

    1 2 3               

4 5 6 7 8 9 10               

11 12 13 14 15 16 17               

18 19 20 21 22 23 24               

25 26 27 28 29 30                

                     

12 – Final do período de férias docentes   

Dias Letivos: 0 dias.   

Legendas: 

 Período de suspensão do calendário letivo por conta da Pandemia por Covid19 

 Início e reinicio termino do ano letivo 

 
Período de vigência das disciplinas “Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para o Ensino de Ciências e 

Matemática” e “Teorias da Aprendizagem e o Ensino em Ciências Naturais e Matemática” 

 
Período de vigência das disciplinas “Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociopolíticos das Ciências” e ““Realidade política, 

social e cultural brasileira contemporânea” 

 
Período de vigência das disciplinas “Alfabetização Científica e sua correlação com a Ciência, Tecnologia e Sociedade” e 

“Formação de Professores para o Ensino de Ciências e Matemática” 

 
Período de vigência das disciplinas “Tópicos Especiais para o Ensino de Biologia”; “Tópicos Especiais para o Ensino de 

Física”; “Tópicos Especiais para o Ensino de Matemática” e “Tópicos Especiais para o Ensino de Química” 

 Feriados  
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 Recesso ou férias docentes 

10. QUADRO DE DETALHAMENTO DA RETOMADA DAS AULAS POR CURSO 

 

Nº de Cursos/turmas em Atividade no Campus Santarém 

Nível Nº de Cursos Nº de Turmas 

FIC* 01 01 

Técnico Integrado 04 11 

Técnico Subsequente 03 10 

Graduação 01 03 

Especialização 01 01 

TOTAL 10 26 

                        * Curso FIC de Programador Web (100% Ead) 
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11. CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADE Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/21 Fev/21 Mar/21 

Apropriação das legislações e 
orientações publicadas 

X X X X       

Constituição do Comitê de Crise 
 

X          

Reuniões para definir a compra de 
EPIs 
 

X X         

Reuniões com a Coordenações de 
Curso, Pesquisa e extensão para 
avaliar a carga horária já cumprida e 
os projetos que foram registrados 
em 2020.1 

X X X        

Reuniões com a Coordenações de 
Curso para preenchimento do PAER 
e do Formulário de organização das 
atividades de ensino remotas e 
presenciais 

X X X X       

Reuniões com a Comunidade 
Acadêmica para elaboração do 
planejamento 

 X X        

Reunião web com as famílias 
 

 X X X X      

Submissão do Planejamento 
 

  X        

Formação aos Docentes: TICs e 
Didático-pedagógicas 
 

  X X       

Constituição de duas Comissões 
Especiais de suporte à mediação 
tecnológica e mediação 
convencional 

  X        

Retomada do Calendário 
Acadêmico 
 

  X        

Execução do Planejamento 
 

  X X X X X X X X 

Avaliação do Calendário e das 
ações que em andamento 

     X X    

Encerramento do ano letivo 
 

         X 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O Planejamento de retomada das atividades presenciais e remotas do Campus 

Santarém deu-se de modo coletivo e democrático. Foi constituído um Comitê Local de 

Gestão de Crise e por meio de reuniões virtuais, aberta a todos os servidores, foram 

respeitosamente debatidas as principais ideias e posicionamentos. O documento reflete a 

preocupação de todos os servidores, terceirizados, discentes e familiares quanto às 

incertezas do tempo presente. 

 O Calendário do Campus foi aprovado em reunião, registrado em ata, em que a 

maioria se posicionou favorável à retomada das atividades acadêmicas, desde que no 

primeiro momento, ocorresse apenas de forma remota. 

Levando em conta que o planejamento não é definitivo, dadas as diversas situações 

de contorno e cenários imprevisíveis que possam ganhar corpo, reafirmamos o 

compromisso permanente de revisão do que foi pensado e descrito até o momento. Se as 

circunstâncias assim o exigirem, a comunidade acadêmica irá rever o planejamento. Os 

calendários do Campus Santarém preveem, após 60 dias, uma avaliação do andamento 

das atividades acadêmicas a fim de pontuar aspectos exitosos e situações que requeiram 

adequações, inclusive ajustes no calendário letivo. 

 É possível que haja situações novas que não tenham sido previstas no documento, 

por isso, ao identificá-las todos sintam-se chamados a participar da elaboração das 

possíveis soluções. 

 Como a vida de cada pessoa humana deve ser salvaguardada acima de tudo, 

dependendo da situação epidemiológica do município, o calendário será posto em 

discussão e, se necessário, poderá haver novamente a suspensão das atividades.  
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ANEXO I 

 
Autodeclaração de filho(s) em idade escolar ou inferior 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, 
CPF nº ___________________ declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 
nas “Diretrizes para o Planejamento Institucional de Retomada das Atividades dos Campi 
do IFPA e Reconstituição do Calendário Acadêmico 2020", que tenho filhos em idade 
escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser 
submetido a trabalho remoto com data de início __________________, de acordo com as 
determinações de fechamento das escolas/creches pelas autoridades locais competentes, 
e que não tenha nenhum outro adulto na residência. Declaro, mais, que estou ciente de que 
a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e administrativas previstas 
em Lei.  
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
Dados cônjuge:  
Nome Completo:__________________________________________  
Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não  
Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho):  
Nome Completo:__________________________________________  
Idade:  
Escola: ( ) Pública ( )Privada  
UF da Escola:  
Cidade da Escola  
 

Santarém,___, de _____________ de __________ 
 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do servidor 
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ANEXO II 

 
Autodeclaração de saúde (sinais ou sintomas gripais) 

 

 

 

Eu,______________________________________, RG nº ___________________, CPF nº 
___________________, Telefone: ( )________________, declaro para fins específicos de 
atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, Portaria 
conjunta Nº 20, de 18 de junho de 2020 e no Plano de Ação do IFPA Campus Santarém, 
que devo ser submetido a isolamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, 
com data de início _______________, estritamente pelo tempo em que perdurarem os 
sintomas, estando o ciente de que devo procurar atendimento médico ou por telefone, 
consoante canal disponibilizado pelo Ministério da Saúde ou pelos demais entes 
federativos. Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me 
sujeitará às sanções penais e administrativas previstas em Lei. 
 

 

 
Santarém, ___ de ____________de ____________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura  
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