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1 APRESENTAÇÃO  

 

A retomada gradual das atividades pedagógicas presenciais requer 

planejamento detalhado, sistematizado e articulado com todos os partícipes do 

processo educacional, validado pela Comissão Local de Prevenção ao 

CORONAVÍRUS e aprovado pelo Conselho Diretor (CONDIR) de cada Campus. 

Este processo de retorno demanda alguns cuidados, mudanças de rotina e uma 

reconfiguração dos espaços e tempos de aprendizagens, considerando, sobretudo, 

a preservação da vida e a segurança de toda a comunidade escolar e o direito 

fundamental à educação. 

Nesse sentido, fundamentados nos documentos orientadores do 

Ministério da Educação - MEC, na portaria CONSUP/IFMA nº 3.350/2021, de 10 de 

agosto de 2021 e outros documentos institucionais, o Comitê de Crise Local do 

Campus e a Comissão de Elaboração do Plano de Retorno às Atividades 

Presenciais do IFMA - Campus São Luís - Monte Castelo, Portaria nº 467/2021, de 

25 de agosto de 2021, delineou este documento que traz orientações quanto ao 

protocolo de biossegurança e gestão pedagógica para a implementação do processo 

de retorno gradual às aulas presenciais. Este documento está estruturado 

considerando as 4 fases para a retomada gradual das atividades presenciais, quais 

sejam: 

1ª Fase (Atividades Pedagógicas totalmente não Presenciais - 

APNP): As Atividades Pedagógicas ocorrem totalmente de forma remota.  

2ª Fase (Início Gradual da Retomada Presencial): As Atividades 

Pedagógicas ocorrem de forma prioritariamente on-line, com autorização 

de Atividades Presenciais. É a fase que contempla o início do retorno 

gradual às atividades Pedagógicas Presenciais para os servidores e 

estudantes. 

3ª Fase (Regime de oferta mista das Atividades Pedagógicas): As 

Atividades Pedagógicas ocorrem de forma não presencial e presencial, 

com percentuais definidos no Campus. É a fase que contempla a 

realização de Atividades Pedagógicas Não Presenciais em alternância 

com Atividades Pedagógicas Presenciais. 
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4ª Fase (Retomada completa das Atividades Pedagógicas 

Presenciais): As Atividades Pedagógicas ocorrem de forma 100% 

presencial, com exceção de autorização de Atividades não presenciais. 

 

Atualmente o IFMA Campus São Luís - Monte Castelo encontra-se na 2ª 

fase, e a implementação das demais fases de retorno continuará sendo feita 

observando os indicadores de saúde para controle da pandemia do novo 

CORONAVÍRUS (Covid-19), bem como as condições estruturais do Campus para 

atendimento ao protocolo de biossegurança e o bem-estar físico, mental e social da 

comunidade acadêmica. 

 

2 DIAGNÓSTICO  

 

Descreve-se a seguir um panorama da estrutura física do Campus com as 

informações e dados importantes referentes aos indicadores e procedimentos a 

serem considerados no processo de retorno gradual às atividades presenciais. 

 

2.1 Da infraestrutura física do Campus 

 

O Campus São Luís - Monte Castelo dispõe de 60 (sessenta) salas de 

aula, uma sala do NAPNE, Setor de Psicologia, Setor de Assistência Social, Setor 

Médico, Setor Odontológico, 58 laboratórios, uma biblioteca, um auditório, um teatro,  

duas áreas de vivência, um restaurante, além de 32 salas administrativas e diversas 

salas de professores individuais ou compartilhadas. 

As salas de aula, considerando o distanciamento de 1 m entre as 

cadeiras, distanciamento físico recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 

1.565 de 18 de junho de 2020, apresenta a capacidade de organização de 24 (vinte 

e quatro) alunos por sala. As cadeiras que não poderão ser utilizadas serão 

sinalizadas ou retiradas do ambiente.   
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Figura 1 - Espaço físico das salas de aula 

 

 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

Durante os três turnos serão utilizadas diariamente entre 28 a 60 salas de 

aula, respeitando-se a capacidade de ocupação de cada ambiente, conforme plano 

de contingenciamento elaborado por este Campus. As salas reservas possibilitam a 

realização de aulas extras, assim como facilitarão o processo de higienização dos 

ambientes, uma vez que se tem a possibilidade de revezar o uso dos espaços. 

A sala do NAPNE tem capacidade para frequência contínua de até 5 

(cinco) servidores e atendimento simultâneo para até 8 (oito) alunos por turno. 

Caberá aos servidores da sala organizar os espaços de forma que seja respeitada a 

distância mínima de 1 m (um metro) entre as pessoas, bem como manter sob 

controle a ocupação da mesma. 

A biblioteca funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, 

disponibilizando serviços presenciais e serviços on-line aos usuários - seguindo os 

protocolos de segurança recomendados para esse retorno . Haverá 03 (très) 

servidores por turno de trabalho para atender  e orientar sobre o “novo” formato de 

prestação de serviços disponibilizados ao público. 

Para o uso dos laboratórios já há protocolo elaborado com as devidas 

orientações relativas à biossegurança e capacidades definidas. Cabe aos 
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professores e técnicos de laboratórios orientação aos usuários, tomando como 

referência o plano de contingenciamento do Campus e o protocolo sanitário do 

IFMA, conforme a seção 3. 

O auditório do Campus comporta 95 (noventa e cinco) pessoas sentadas 

em cadeiras alternadas, além de manter um distanciamento adequado para os 

palestrantes, professores e outros profissionais que estiverem realizando ações 

nesse espaço, com essa capacidade reduzida. 

Figura 2 - Auditório Florise Pérola 

 
Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

O Teatro Viriato Correa comporta 180 (cento e oitenta) pessoas sentadas 

em cadeiras alternadas, além de manter um distanciamento adequado para os 

palestrantes, professores e outros profissionais que estiverem realizando ações 

nesse espaço. 
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Figura 3 - Teatro Viriato Correa 

 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

A área de vivência do Campus (Prédio Antigo) apresenta capacidade de 

até 200 (duzentas) pessoas e a A área de vivência do Campus (Prédio Anexo) 

apresenta capacidade de até 25 (vinte e cinco) pessoas, respeitando-se as regras 

de distanciamento físico. Desta forma, seu uso será alternado sempre que a 

demanda pelo espaço for superior a esse quantitativo. Os insumos necessários ao 

atendimento presencial serão adquiridos através de despensa e do Almoxarifado 

Virtual do IFMA.  

 

2.2 Dos servidores e estudantes em situação de risco e o índice de 

imunização 

 

Para diagnóstico da situação de imunização e das condições de saúde 

dos discentes e servidores, foi realizada uma pesquisa, via formulário eletrônico. 

Dessa pesquisa obteve-se resposta de 999 discentes e 135 servidores. 
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Considerando dados levantados na pesquisa, no que tange à situação de 

risco e imunização, obteve-se os seguintes resultados: 

 91 % dos discentes declararam não pertencer a nenhum grupo de 

risco, representando um total absoluto de 909 discentes. 

 65,2 % dos servidores declararam não pertencer a nenhum grupo 

de risco, representando um total absoluto de 88 servidores. 

Quanto à situação de imunização, dos 135 servidores que responderam 

ao questionário, destaca-se que 91,9% já estavam com a vacinação completa, e 

4,4% com a primeira dose administrada, conforme Figura 4 abaixo. 

 
 

Figura 4 - Situação de imunização dos servidores. 

 
Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

Quanto aos discentes, destaca-se que 16,6% estão com a vacinação 

completa e 78,1 % com a primeira dose administrada. 

 
Figura 5 - Situação de imunização dos discentes. 

 

 
Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 
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2.2.1 Da autodeclaração e comprovação de situação em grupo de risco 

 

Os discentes pertencentes a um grupo de risco para a COVID-19 deverão 

protocolar, em prazo estabelecido no calendário escolar, ao Núcleo de Assistência 

ao Educando - NAE / Setor Médico, a autodeclaração de pertencimento a grupo de 

risco, com as devidas comprovações com laudos médicos e CID da comorbidade. A 

declaração precisa ser devidamente assinada pelos responsáveis legais, no caso 

dos alunos menores de idade, e pelo próprio aluno com idade igual ou superior a 18 

anos. O setor médico informará à parte interessada, à CAP e às Coordenações de 

Cursos, quanto ao deferimento ou indeferimento das comprovações. 

Os termos da garantia da ausência da atividade presencial para os 

servidores público estão previstas na Instrução Normativa nº 90/2021 – ME: 

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

28-de-setembro-de-2021-349566093  

Para pleitear o trabalho remoto, o servidor pertencente a um grupo de 

risco deverá encaminhar/compartilhar, em Processo Eletrônico, via SUAP, ao Chefe 

Imediato a autodeclaração de pertencimento a grupo de risco, com laudo médico e 

CID da comorbidade, atestando a impossibilidade do exercício presencial da 

atividade do servidor. O Chefe imediato encaminhará o processo ao Núcleo de 

Assistência ao Educando - NAE/Setor Médico para análise do pleito. 

 

 

3 PROTOCOLO SANITÁRIO 

 

Apresentam-se nesta seção as orientações gerais relativas ao protocolo 

sanitário a serem observadas no processo de retorno à presencialidade, no sentido 

de garantir a integridade física da comunidade acadêmica. 

 

3.1 Orientações gerais à comunidade institucional, prestadores de serviços e 

visitantes 

 

Todos os estudantes, servidores, prestadores de serviços e visitantes 

devem: 

● Manter distanciamento mínimo de 1 m entre pessoas; 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
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● Realizar higienização constante das mãos com álcool em gel ou água e 

sabão; 

● Utilizar, obrigatoriamente, dentro do Campus, máscaras (caseiras, cirúrgicas, 

ou PFF2) e realizar trocas a cada três (03) horas ou em caso da máscara 

apresentar umidade ou sujeira aparente; 

● Evitar compartilhamento de copos, vasilhas, colheres, alimentos e objetos de 

uso pessoal, como canetas, lápis, borracha, grampeadores e outros. Sendo 

cada pessoa responsável por levar e cuidar da higienização de seus 

materiais pessoais; 

● Guardar bolsas e demais pertences em local apropriado e, sempre que 

possível, desinfetá-los antes de acondicioná-los; 

● Aplicar todas as medidas de segurança no seu trajeto de casa para a 

instituição. Lembrar-se de utilizar máscaras nos transportes públicos e dar 

preferência por manter as janelas abertas, favorecendo a circulação do ar e 

higienizar as mãos ao entrar e ao sair do veículo. 

 

3.2 Recomendações para a entrada no Campus 

 

● Faz-se necessária a entrada de um aluno/servidor por vez ao Campus, 

mantendo o devido distanciamento dentro e fora deste (1 m). Deverá haver 

demarcação na entrada do prédio com o distanciamento correto ; 

● É obrigatório o uso de máscaras caseiras, descartáveis ou PFF2 para a 

entrada no Campus; 

● Na entrada, será disponibilizado álcool em gel ou lavatório com água e 

sabão para a higienização das mãos antes de adentrar ao Campus; 

● Estará disponível também um tapete sanitizante umedecido com hipoclorito 

de sódio para a higienização de sapatos; 

● Será aferida a temperatura corporal de toda pessoa que adentrar ao 

Campus, com termômetro infravermelho. Se alguém apresentar estado febril 

deverá se dirigir ao Serviço Médico para encaminhamento e orientações 

necessárias; 
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Observação: Orientamos que mesmo os servidores que precisam usar o 

estacionamento, possam passar pela triagem na entrada do Campus, para haver o 

controle das medidas acima. 

 

3.3 Recomendações para o uso das salas de aula e auditório 

 
Quadro 1 - Capacidade recomendada para as salas de aula e auditório. 

AMBIENTES CAPACIDADE 

SALAS DE AULA 24 assentos 

AUDITÓRIO FLORISE PÉROLA 95 assentos 

TEATRO VIRIATO CORREA 180 assentos 

       Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

3.4 Levantamento da capacidade recomendada para as salas - por 

departamento 

3.4.1 Prédio principal 

Quadro 2 - Capacidade recomendada para as salas de aula 

DHS-T 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

14 24 

15 24 

16 24 

17 24 

18 24 

19 24 

20 24 

LAB  

  
DAL 



17 
 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

DAL 01 12 

DAL 02 12 

DAL 03 15 

  
DCC 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

32 24 

33 24 

34 24 

DDE 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

02 16 

05 15 

06 15 

07 15 

LAB 04 08 

LAB 08 20 

LAB 10 20 

  
DEMAT 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

04 20 
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SALAS 

SALAS QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

07 20 

10 20 

11 20 

12 20 

13 16 

30 15 

  
  

3.4.2 Prédio  Anexo 

 
PISO 01 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

01 20 

02 24 

03 24 

04 24 

05 24 

  
PISO 02 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

01 24 

02 24 



19 
 

03 24 

04 24 

05 24 

06 24 

07 24 

08 24 

  
PISO 02 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

01 24 

02 24 

03 24 

04 24 

05 24 

06 24 

07 24 

08 24 

  
PISO 04 

SALA QUANTITATIVO DE CARTEIRAS 

03 24 

04 24 
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09 24 

 Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021) 

 

No que se refere às salas de aula e ao auditório, considerando a 

capacidade definida no Quadro 1 acima, recomenda-se que:  

 

● Para o uso das salas de aula e auditório, será permitido o 

distanciamento mínimo de 1 m entre alunos, e destes para com os 

professores; 

● As cadeiras que não puderem ser utilizadas pelos estudantes, estarão 

sinalizadas/bloqueadas, não sendo permitida a sua utilização nem 

como apoio para objetos pessoais; 

● Deve-se orientar que os alunos evitem a troca de objetos e o contato 

direto com os colegas e professores; 

● Evitar a troca de lugares no turno das aulas. Cada estudante deverá 

permanecer no seu assento; 

● Todos devem permanecer de máscaras, fazendo a troca a cada três 

horas; 

● O ambiente da sala de aula deve estar limpo e arejado para aumentar 

a circulação de ar. O uso da central de ar deve ser evitado, sempre que 

possível; 

● O compartilhamento de materiais impressos e livros deve ser evitado, 

caso necessário, o professor deve entregá-los para cada discente, 

individualmente; 

● No horário do intervalo ou de saída, o professor poderá orientar quanto 

à saída individual dos alunos, um por vez, para evitar sair em 

aglomeração. 

  



21 
 

3.5 Recomendações para o uso dos laboratórios 

 

Quadro 3 - Capacidade recomendada para os laboratórios. 

N LABORATÓRIO OCUPAÇÃO 

01 DAB 01 10 alunos 

02 DAQ 01 10 alunos 

03 DAQ 02 10 alunos 

04 DAQ 03 10 alunos 

05 DAQ 04 10 alunos 

06 DAQ 05 10 alunos 

07 DAQ 06 10 alunos 

08 Informática 23 05 alunos 

09 Informática 24 16 alunos 

10 Informática 25 16 alunos 

11 Informática 26 05 alunos 

12 Informática 27 20 alunos 

13 DEE 02 10 alunos 

14 DEE 03 10 alunos 

15 DEE 04 10 alunos 

16 DEE 05 10 alunos 

17 DEE 06 10 alunos 

18 DEE 07 10 alunos 

19 DEE 08 10 alunos 

20 DEE 09 10 alunos 

21 DEE 10 10 alunos 

22 DEE 11 10 alunos 

23 DEE 12 10 alunos 

24 DEE 13 10 alunos 

25 DEE 14 10 alunos 
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26 DEE 15 10 alunos 

27 DEE 16 10 alunos 

28 DEE 17 10 alunos 

29 DFIS 01 05 alunos 

30 DFIS 02 05 alunos 

31 DFIS 03 05 alunos 

32 DFIS 04 05 alunos 

33 DMAT 01 10 alunos 

34 DMM 01 05 alunos 

35 DMM 02 05 alunos 

36 DMM 03 05 alunos 

37 DMM 04 05 alunos 

38 DMM 05 05 alunos 

39 DMM 06 05 alunos 

40 DMM 07 05 alunos 

41 DMM 08 05 alunos 

42 DMM 09 05 alunos 

43 DMM 10 05 alunos 

44 DMM 11 05 alunos 

45 DMM 12 05 alunos 

46 DAL 01 05 alunos 

47 DAL 02 05 alunos 

48 DAL 03 10 alunos 

49 DCC 01 10 alunos 

50 DCC 02 05 alunos 

51 DCC 03 05 alunos 

52 DCC 04 05 alunos 

53 DCC 05 05 alunos 

54 DDE 01 05 alunos 

55 DDE 02 05 alunos 
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56 DDE 03 05 alunos 

57 DDE 04 05 alunos 

58 DDE 05 05 alunos 

      Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

Considerando as capacidades definidas no Quadro 3 acima, recomenda-

se que:  

● Deve-se respeitar a capacidade máxima de alunos dentro de cada 

laboratório, sendo permitida além dessa capacidade, a presença de um 

professor e um técnico de laboratório, apenas; 

● Uso obrigatório de máscaras; 

● O ambiente deve estar arejado para a melhor circulação do ar, evitando o 

uso da central de ar, se possível; 

● Deve-se evitar o compartilhamento de objetos; 

● Nos casos em que haja necessidade de compartilhamento de material entre 

os estudantes, deve-se haver o uso de luvas realizando o correto descarte 

das mesmas depois; 

● Os alunos e professores devem usar todos os EPI’s recomendados em cada 

laboratório; 

● Os professores e técnicos responsáveis por cada laboratório deverão 

elaborar orientações específicas de uso desses espaços, conforme as 

particularidades dos mesmos, se houver necessidade; 

● As orientações do item acima deverão ser publicizadas a todos os 

estudantes que utilizam o laboratório. 

 

3.6 Recomendações para a área de vivência/lanchonete 

 

● Controlar o fluxo de entrada ou permanência para evitar aglomerações, 

atentando-se para o distanciamento mínimo recomendado (1 m); 

● Oferecer dispensadores de álcool em gel e pias para a higienização de 

mãos; 

● Preferir o uso de cardápios descartáveis, eletrônicos, lousas ou outros 

painéis em detrimento de cardápios impressos de uso coletivo; 
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● Ao comer, deve-se manusear a máscara de forma correta, tocando somente 

na alça e colocá-la em local seguro livre de contaminação. Ao terminar a 

refeição, deve-se colocar imediatamente a máscara ou trocá-la se for 

necessário; 

● Vetar o uso de bebedouros com torneiras que permitam o contato direto com 

a boca, os bebedouros deverão ser utilizados apenas com copos ou garrafas 

individuais, que não devem ser compartilhados. A higienização pelos 

colaboradores da Instituição obedecerá a horários e procedimentos 

predeterminados. 

 

3.7 Recomendações para o uso dos banheiros dos alunos  

 

● Deverá adentrar aos banheiros até no máximo 05 (cinco) alunos por vez 

(capacidade máxima), conforme número de divisórias sanitárias, fazendo a 

correta lavagem das mãos antes e depois de utilizá-lo; 

● Haverá um dispensador/totem de álcool em gel do lado de fora do banheiro, 

próximo à porta, para higienização das mãos após tocar a maçaneta.  

 

Observação: Quanto ao uso dos vestiários dos alunos, deverá se organizar o fluxo 

para um aluno por vez, evitando aglomerações na entrada do mesmo (o chão 

deverá ser demarcado com o distanciamento mínimo na entrada do vestiário). A 

equipe de limpeza deverá vistoriar e higienizar constantemente os banheiros e 

vestiários, com atenção para a reposição de sabão/sabonete, papel toalha e papel 

higiênico. 

 

3.8 Recomendações para o uso da biblioteca 

Diante da necessidade premente de atender aos nossos usuários 

presencialmente - elaborou-se o PLANO DE RETOMADA GRADUAL ÀS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS DA BIBLIOTECA TEBYREÇÁ DE OLIVEIRA - BTO, 

que encontra-se publicado na página da Biblioteca, no Portal do IFMA/MTC.  Sendo 

que para o funcionamento da BTO com a segurança pretendida, visando prevenir e 

minimizar as ocorrências eventuais que possam impactar os serviços a serem 

ofertados, garantindo a continuidade e qualidade destes - foram definidos os 
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procedimentos para o atendimento ao público e as medidas protetivas, tanto para o 

acesso às suas instalações físicas, às atividades a serem desenvolvidas  e ao 

acervo, a seguir: 

 Haverá limitação de usuários no interior da Biblioteca, com controle na 

quantidade de pessoas que poderão entrar ao mesmo tempo no ambiente 

Para tanto, será formada fila indiana do lado de fora, com marcações no piso 

para indicar o distanciamento de 1,0 m entre as pessoas. 

 Na porta que dá acesso à Biblioteca será adaptado um rol para saída dos 

usuários e servidores, ficando então, um espaço definido para entrada e 

outro para saída, a fim de evitar aglomerações.. Serão organizados 

corredores diretivos, devidamente sinalizados para as áreas de acesso ao 

Salão de Leitura, serviços, acervo e estações de trabalhos voltados para o 

atendimento. 

 No Salão de Leitura serão disponibilizadas até 10 (dez) mesas de uso 

coletivo, limitando o número de assentos com apenas 02 (dois) usuários por 

mesa, que deverão sentar nas pontas opostas, atendendo ao 

distanciamento social de 1 m entre eles e 08 (oito) cabines para estudo 

individual, com distância de 1,0 m entre elas 

 O acesso ao ACERVO voltará a ser ABERTO, isto é, o usuário poderá 

consultar a coleção, podendo localizar os livros que pretende levar por 

empréstimo local e domiciliar. No entanto, serão liberados somente 08 (oito) 

usuários por vez, com distanciamento entre eles, no mesmo corredor de 

estantes - considerando a possibilidade de contaminação das obras, devido 

o papel ser um importante vetor de transmissão.  

 Redistribuição do mobiliário existente, criando um novo layout, observando o 

parâmetro de distanciamento mínimo de 1,0 m entre estações de trabalho 

dos funcionários, mesas de uso coletivo do Salão de Leitura, cabines de 

estudo individual, guarda-volumes - atendendo às orientações da área de 

Biblioteconomia. 

 O Balcão de Atendimento ao Público descerá para o andar térreo, ficando 

instalado próximo à porta de acesso à Biblioteca, concentrando os 

SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO, CONTROLE DE CHAVES/GUARDA-

VOLUMES e SERVIÇOS REMOTOS. No Balcão de Atendimento serão 
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recebidos até 08 (oito) usuários de cada vez, que devem ficar em fila 

indiana, com 1m (um metro) de distanciamento entre eles e do servidor de 

atendimento. 

 A devolução de publicações será realizada separadamente do Serviço de 

Empréstimo, em uma estação de trabalho localizada na antiga sala de 

XEROX. O usuário não precisará entrar na Biblioteca, pois as obras serão 

entregues pela “abertura” do vidro. 

 O leitor não poderá entrar no espaço da Biblioteca portando bolsas, 

mochilas, livros, ou seja, materiais pessoais, com exceção do caderno e 

canetas de sua propriedade. Os pertences deverão ser alocados em um dos 

nichos do guarda-volumes destinados para esse fim. 

 Para ter acesso ao Salão de Leitura e serviços disponíveis, todos os 

usuários deverão usar a máscara enquanto permanecer no ambiente e 

higienizar as mãos com álcool gel ou álcool  líquido 70% antes de entrar - 

mantendo sempre o distanciamento físico conforme preconiza a OMS 

(Organização Mundial de Saúde).  

 Os Serviços Bibliotecários destinados ao público, como FICHA 

CATALOGRÁFICA/CDU, revisão de normalização de TCC`s, NADA 

CONSTA, CORREÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, dentre 

outros, continuarão sendo oferecidos remotamente pelo e-mail: 

biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br 

 Os serviços de WHATSAPP  e INSTAGRAM continuarão sendo oferecidos. 

 Serão divulgados os serviços presenciais e virtuais, assim como as normas 

de funcionamento da Biblioteca nos diversos canais de comunicação abaixo: 
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ATENÇÃO! 

·   WHATSAPP: (98) 98338-4510 

·   INSTAGRAM DA BIBLIOTECA: @biblioteca.mc.ifma 

·    PÁGINA DA BIBLIOTECA (GUIA DE ATENDIMENTO VIRTUAL AOS USUÁRIOS - para 

os serviços que continuarão remotos) - PORTAL DO IFMA 

·    Encaminhamento de e-mails aos usuários, prestando informações atualizadas sobre 

os serviços da Biblioteca. 

·      Banner, painéis nas vidraças, cartazes, murais digitais/IFMA, etc. 

·      OUTROS CANAIS DE COMUNICAÇÃO OU ESPAÇOS/SETORES 

 

3.9 Recomendações para os setores administrativos 

 

● Deve haver diminuição do número de reuniões e contato próximo de 

servidores, dando-se preferência às videoconferências, contatos por e-mail 

(Quadro 4), hangouts, ou aplicativos de mensagens, para assim evitar o 

risco de exposição e contaminação entre os servidores; 

● Para os setores administrativos que contam com o atendimento ao público, 

se possível, abrir canal de comunicação on-line (e-mail, telefone, site entre 

outros) para atender às possíveis demandas. Caso o atendimento necessite 

ser presencial, o setor deverá atentar-se para o fluxo de pessoas, impedindo 

aglomerações e filas; 

● Orienta-se que, após cada atendimento, seja realizada a higienização das 

mãos, mesa e cadeiras de atendimento aos usuários; 

● Cada servidor deverá fazer a limpeza do seu ambiente de trabalho ao longo 

do dia, atentando-se para a mesa, computador, mouse e teclado; 

● Quanto ao uso dos banheiros administrativos, orienta-se que entre um 

servidor por vez, para evitar mais de uma pessoa dentro desse espaço, 

sempre higienizando as mãos antes e após a saída; 

● O recebimento de documentação que venha a ser solicitado pelo setor 

deverá ocorrer prioritariamente em formato digital;  

● Para o setor de protocolo, recepção, NAE e outros que recebem documentos 

físicos e malotes, deve-se adotar a seguinte conduta: 
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a. Reservar um local apropriado para os documentos recebidos; 

b. Higienizar as mãos antes e depois do recebimento dos documentos 

físicos; 

c. Acomodar a documentação no local reservado; 

d. Deixá-los separados por 24 horas, e somente após isto manuseá-los, de 

preferência com luvas, máscara e óculos de proteção ou protetor facial.  

Observação: Não se deve usar luvas durante todo o período de 

atendimento, por serem consideradas um material contaminante. A correta 

lavagem das mãos é sempre a escolha mais eficaz. 

● Atentar-se à portaria 2.934 de 10 de julho de 2020, que trata das diretrizes 

sanitárias, especificando protocolos para cada setor administrativo 

individualmente.  

 

Quadro 4 - Endereços eletrônicos e contatos dos setores administrativos 

SETOR E-MAIL TELEFONE 

DETEC detec@ifma.edu.br - 

DESU desu@ifma.edu.br - 

DPPGI dppg.montecastelo@ifma.edu.br - 

CAP cap@ifma.edu.br - 

DAE dae.montecastelo@ifma.edu.br - 

NAE nae.montecastelo@ifma.edu.br - 

NRE nre.montecastelo@ifma.edu.br - 

SETOR MÉDICO setormedico.montecastelo@ifma.edu.br - 

PROTOCOLO protocolo.montecastelo@ifma.edu.br - 

NTI nti.montecastelo@ifma.edu.br - 

NAPNE napne.montecastelo@ifma.edu.br - 

DERI deri.montecastelo@ifma.edu.br - 

BIBLIOTECA biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br - 

PREFEITURA prefeitura.montecastelo@ifma.edu.br - 

      Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 
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3.10 Recomendações para o uso dos veículos institucionais 

 

● Os veículos institucionais deverão ser higienizados após cada utilização; 

● Os motoristas deverão higienizar, regularmente, os assentos, maçanetas, 

volantes e demais superfícies do interior do veículo que são com mais 

frequência tocados pelos usuários; 

● Será obrigatório o uso de máscaras pelos motoristas e pelos usuários dos 

veículos institucionais durante todo o percurso; 

● Nos veículos de passeio, manter no máximo 4 pessoas por condução, sendo 

que as que usarem o banco traseiro devem sentar-se próximo às janelas, 

deixando o espaço do meio desocupado; 

● Sempre que possível, as janelas dos veículos devem ser mantidas abertas. 

● Para o uso do ônibus e micro-ônibus, servem as mesmas orientações acima, 

sendo permitida até 50% da capacidade total, utilizando-se as poltronas de 

forma intercalada; 

● A execução de atividades externas deve ser devidamente avaliada sendo 

executada somente quando houver real necessidade, a fim de evitar 

exposição de alunos e servidores. 

 

3.11 Definições de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 

 

3.11.1 Caso confirmado de COVID-19: 

 

a) Indivíduo com exame laboratorial confirmando a COVID-19 e confirmação 

clínica;  

b) Indivíduo com síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), o qual não foi possível investigação laboratorial específica, e que 

tenha histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a 

COVID-19 nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. 

 

3.11.2 Caso suspeito: 
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a) Indivíduo que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos 

sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, dores 

musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar 

e diarreia. 

 

3.11.3 Contactante de caso confirmado: 

 

Indivíduo assintomático que teve contato com um caso confirmado da 

COVID-19, entre 2 dias antes e (até) 14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou 

da confirmação laboratorial, em uma das situações: 

a) Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância; 

b) Ter um contato físico direto (por exemplo, abraçando e/ou apertando as 

mãos) com um caso suspeito ou confirmado; 

c) Permanecer a menos de 1 metro de distância durante transporte; 

d) Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 

e) 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; 

f) Todos que tiverem contato presencial com um caso confirmado na mesma 

sala de aula, no tempo regular de aulas.  

 

3.12 Conduta e critérios para suspensão das aulas e atividades presenciais 

 

Caso 1: Havendo um caso suspeito de COVID-19 numa turma ou setor, as 

aulas/atividades presenciais daquela turma/setor deverão ser suspensas 

durante 07 dias. Se o caso for confirmado, as aulas deverão ser suspensas 

durante 14 dias; 

Caso 2: Havendo mais de um caso confirmado de COVID-19 

simultaneamente ou consecutivamente em três turmas/setores, as aulas de 

todas as turmas e atividades presenciais administrativas do Campus deverão 

ser suspensas durante 14 dias; 

Caso 3: Se o estudante/servidor/terceirizado for o contactante de caso 

confirmado, este deverá se ausentar das atividades presenciais, cumprindo 

todas as recomendações de isolamento por 07  dias, podendo retornar se não 
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tiver apresentado sintomas e/ou com resultado de teste negativo para COVID-

19. 

Caso 4: Na ocorrência de um docente confirmado para Covid-19 que tenha 

ministrado aula para uma ou mais turmas (nas 48h antes do início dos 

sintomas, ou da confirmação laboratorial ou clínica), o Campus deverá 

suspender as aulas presenciais das turmas que tiveram contato com o docente 

confirmado para COVID-19, por 14 dias.  

Observação: Em caso de ocorrência de casos de COVID-19, deve ser feita a 

sanitização completa do ambiente, atentando-se para pisos, mobiliários e paredes. 

Tais medidas servirão para a identificação precoce, o isolamento e o 

monitoramento de casos de Covid-19 e seus contatos próximos, no âmbito da 

retomada das aulas presenciais. É de fundamental importância a interrupção da 

cadeia de transmissão o mais breve possível, para evitar que pessoas com 

sintomas, e/ou que tiveram contato próximo com quem apresentou sintomas, 

frequentem a escola. 

 

3.13  Critérios para a suspensão do isolamento (conforme nota técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA N° 07/2020) 

 

● Indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) - leve a moderado - 

suspeita ou com confirmação por qualquer critério: pelo menos 10 dias 

desde o início dos sintomas e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de 

antitérmicos) e remissão dos sintomas respiratórios; 

● Indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

- grave/crítico ou gravemente imunossuprimidos: pelo menos 20 dias desde 

o início dos sintomas e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de 

antitérmicos) e remissão dos sintomas respiratórios e mediante alta do 

médico assistente; 

● Indivíduos assintomáticos não gravemente imunossuprimidos: pelo 

menos 10 dias após a data de coleta do primeiro teste RT-PCR positivo; 

● Indivíduos assintomáticos gravemente imunossuprimidos: pelo menos 

20 dias após a data de coleta do primeiro teste RT-PCR positivo. 
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3.14 Em casos de sintomas compatíveis com COVID-19 

 

a) Os estudantes deverão dar entrada do Atestado Médico no protocolo geral 

do Campus para homologação pelo Serviço Médico. O processo deverá ser 

encaminhado ao Núcleo de Assistência ao Educando - NAE; 

b) Os servidores (técnicos administrativos e docentes) devem comunicar à sua 

chefia imediata e encaminhar o atestado, obrigatoriamente, pelo aplicativo 

SouGov.br, atendendo aos prazos estabelecidos pelo Decreto nº 7.003, de 9 

de novembro de 2009; 

c) A identidade dos servidores e estudantes que acionarem o serviço médico 

será mantida em sigilo; 

d) Em caso de necessidade de atendimento médico especializado, estudantes, 

servidores e terceirizados deverão buscar o serviço de saúde mais próximo 

da sua residência.   

 

3.15 Grupos de Risco 

 

De Acordo com o Art. 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90, 

de 28 de setembro de 2021, deverão permanecer em trabalho remoto, mediante 

autodeclaração, as seguintes situações abaixo: 

 I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou fatores de 

risco descritos abaixo: 

a) idade igual ou superior a 60 anos; 

b) tabagismo; 

c) obesidade; 

d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 

isquêmica etc.); 

e) hipertensão arterial; 

f) doença cerebrovascular; 
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g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); 

h) imunodepressão e imunossupressão; 

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

j) diabetes melito, conforme juízo clínico; 

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele); 

m) cirrose hepática; 

n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);e 

o) gestação. 

II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou madrastas 

que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade 

escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas 

presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos 

pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto 

na residência apto a prestar assistência. 

§ 1º A comprovação das condições dos incisos I e II do caput ocorrerá mediante a 

forma da respectiva autodeclaração constante dos Anexos a este Plano, 

encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata, resguardadas as 

informações pessoais e sigilosas; 

Considera-se ainda que: 

● O estudante que pertencer ao grupo de risco deverá comunicar ao setor 

pedagógico, e este ao setor médico, e apresentar documentos 

comprobatórios, (laudos e exames), permanecendo em atividade escolar 

domiciliar; 

● Os servidores que se enquadram nos grupos de risco supracitados deverão 

continuar, prioritariamente, com suas atividades de forma remota, com o 
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devido preenchimento de suas autodeclarações e Planos de Trabalho, 

conforme anexo I. 

● Deverão ter o trabalho remoto priorizado os servidores e empregados 

públicos na condição de pais, mães, padrastos ou madrastas que possuam 

filhos ou sejam responsáveis pela guarda de menores em idade escolar ou 

inferior, nos locais onde ainda estiver mantida a suspensão das aulas 

presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de 

um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro 

familiar adulto na residência apto a prestar assistência, conforme anexo II. 

● O servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso I do caput 

poderá solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de 

autodeclaração, conforme modelo anexo a este documento, conforme 

anexo III. 

● Ficam revogadas a  partir de 14 de outubro de 2021 a Instrução Normativa 

nº 109, de 29 de outubro de 2020; e a Instrução Normativa nº 37, de 25 de 

março de 2021; 

● A Instrução Normativa Nº 90, de 28 de setembro de 2021 entra em vigor 

em 15 de outubro de 2021. 

 

Ainda nesse sentido, o IFMA publicou a IN Nº 2/2021  que estabelece 

orientações sobre  o preenchimento e envio das autodeclarações em 

atendimento a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90 de 28 de 

setembro de 2021. A Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional - PROPLADI orienta que: 

1. O modelo da autodeclaração de saúde (Anexo I da IN Nº 90/2021), 

autodeclaração de filho(s) ou menor(es) sob guarda em idade escolar (Anexo 

II da IN Nº90/2021) e autodeclaração para retorno ao trabalho (Anexo III da IN 

Nº90/2021) estão disponíveis no SUAP, na forma de documento eletrônico, 

para o preenchimento do servidor; 

2. As autodeclarações deverão ser encaminhadas, via processo 

eletrônico, no SUAP para chefia imediata, sendo resguardadas as 

informações pessoais e sigilosas;  
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3. A autodeclaração para retorno ao trabalho (Anexo III da IN 

N°90/2021) será preenchida somente pelos servidores que apresentam 

fatores de risco (comorbidades), e que desejarem voltar a trabalhar 

presencialmente, de acordo com § 6º do art. 4º da IN Nº 90/2021.  

4. Somente aqueles que apresentam fatores de risco (comorbidades), 

e que desejarem voltar a trabalhar presencialmente, é que deverão declarar 

que estão com o ciclo vacinal completo há pelo menos trinta (30) dias, 

conforme orientação do Ministério da Saúde, e apresentar a autodeclaração 

constante do Anexo III da IN Nº 90/2021.  

5. Os servidores que na condição de pais, padrastos ou madrastas que 

possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade 

escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão 

das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da 

assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, 

companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência, 

DEVERÃO, anexar, ALÉM DA AUTODECLARAÇÃO, ATO NORMATIVO 

COMPROBATÓRIO.  

 

 

4 DOS ESTUDANTES QUE NÃO ESTÃO ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNP’S) 

 

Diante da situação epidemiológica instalada pela COVID-19, a substituição das 

Atividades Presenciais pelas Atividades Pedagógicas Não Presenciais- APNP 

demonstrou de modo mais contundente o surgimento de realidades ainda mais 

desiguais no âmbito educacional. Se de um lado as escolas adotaram diversas 

estratégias de transmissão de aulas de forma online; do outro, os estudantes e 

seus responsáveis legais se depararam, principalmente, com a dificuldade de 

acesso à internet e com a falta de local adequado para o acompanhamento das 

aulas remotas. 

       No IFMA Campus São Luís/ Monte Castelo a realidade não foi diferente. A 

retomada das aulas ocorreu em setembro de 2020, com a oferta exclusiva de 

APNP. Nesse contexto, os estudantes vêm acompanhando às atividades 

pedagógicas de forma síncrona (google meet) e assíncrona (google classroom), 
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sem a presença física dos docentes da instituição, o que tem ocasionado fadiga, 

desmotivação e sérias dificuldades de aprendizagem, quando comparado com a 

modalidade de ensino presencial.  

           Visando minimizar os impactos educacionais sofridos pelos estudantes 

nesse período pandêmico, o Campus São Luís/ Monte Castelo, por meio do 

Núcleo de Assistência ao Educando-NAE, ofertou o auxílio financeiro 

emergencial e editais para auxiliar na compra de equipamentos e pacotes de 

dados, beneficiando  909 e 912 estudantes respectivamente; disponibilizou 

laboratórios para estudantes com dificuldades de acesso à internet ou à 

equipamentos para que pudessem realizar suas atividades e acompanhar às 

aulas utilizando os computadores e a rede de  internet da instituição; flexibilizou 

prazos para trancamento de matrícula, entrega de atividades, dentre outras 

ações, considerando o momento excepcional provocado pela pandemia. Apesar 

dos esforços, notou-se que muitos estudantes apresentaram dificuldades de 

adaptação a essa alternativa de ensino, a exemplo por motivos diversos, tais 

como:  perda da motivação, excesso de atividades assíncronas, dificuldades 

emocionais, prejuízos na convivência presencial e interação em razão do 

distanciamento social,  crise econômica que acarretou em desemprego  e  

aumento de crianças e jovens trabalhando.  

              Assim como ocorreu com as demais instituições públicas de ensino, o 

IFMA campus São Luís/Monte Castelo enfrentou grandes desafios na oferta do 

ensino remoto emergencial devido a necessidade de retomada do calendário 

acadêmico em um cenário atípico de trabalho, com  necessidade de planejar as 

aulas, antes realizadas de forma presencial, o que exigiu tempo de formação 

das equipes, formação de professores e alunos, além de investimentos em 

ferramentas digitais  e adequação do sistema acadêmico da instituição para 

atender  à nova realidade. 

          A partir de levantamento realizado no SUAP pelo Núcleo de Registro 

Escolar- NRE, constatou-se que em média 107 estudantes dos cursos técnicos 

apresentam frequência abaixo de 75%, sendo que as turmas com índices mais 

agravantes são dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes. Em relação 

ao processo de  trancamento, constatou-se que 113 estudantes solicitaram 

trancamento de matrícula entre os anos letivos de 2020 e 2021. Como é 

possível observar, os dados mostram índices preocupantes, o que exige um  
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trabalho coletivo e de constante avaliação e planejamento entre os diferentes 

setores do Campus para fazer frente a esses desafios.  

 

5 DO IMPACTO DO RETORNO GRADUAL NA CARGA HORÁRIA DOS 

DOCENTES 

 

         Os horários de aula presenciais serão de 40 minutos a h/a, para minimizar 

os impactos na carga horária de trabalho docente, haja vista que nesse início 

serão desenvolvidas aulas presenciais e atividades assíncronas. Ressalta-se 

que esse formato de aulas mistas não acarretará  aumento de carga horária de 

aulas, pois a orientação é que o docente ao planejar sua disciplina já estabeleça 

no plano de ensino a divisão da carga horária e os conteúdos que serão 

realizados de forma presencial  e  assíncrona (google classroom).  

          Visando ainda minimizar os prejuízos causados ao cumprimento do 

calendário do ano de 2020 e 2021 e, considerando o estabelecido na Resolução 

CNE/CP Nº 02/2021, o Campus  reorganizou o calendário acadêmico do 

segundo semestre (2021.2) com a flexibilização dos 100 dias para 80 dias 

letivos, sem prejuízo da carga horária mínima anual/semestral exigida em cada 

curso, conforme determina a referida Resolução. 

 

6 PRIORIDADES NA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES NA 

FORMA PRESENCIAL  

 

Todos os componentes curriculares, nos diferentes níveis e modalidades 

de ensino,  serão ofertados de forma mista, alternando momentos presenciais e não 

presenciais, exceto os componentes curriculares cujos professores estão 

enquadrados no disposto do art. 4º da IN nº 90/2021/ME e suas alterações, até 

ulterior decisão contrária; ou  quando, após análise de carga horária, no sentido de 

evitar a sobrecarga de trabalho docente, for designado o cumprimento total em 

formato de APNP´s pelo Setor Pedagógico e/ou Coordenação de Curso do ensino 

técnico e superior. 
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7 AÇÕES TÉCNICO PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS NA FORMA 

PRESENCIAL 

        A pandemia da COVID-19 provocou impactos graves e sem precedentes nas 

diversas esferas de atividades da vida em sociedade em escala global. Para além de 

todo o sofrimento causado pela perda de milhões de vidas em virtude da doença, os 

hábitos tiveram de ser rapidamente modificados para que o trabalho, a educação e o 

convívio familiar pudessem continuar de uma forma diferente da que se estava 

acostumado. Assim como aconteceu em todo mundo, muitos brasileiros perderam 

seus empregos, as jornadas de trabalho foram modificadas, algumas reduzidas ou 

suspensas, ocasionando o aumento das diferenças e desigualdades sociais e 

econômicas da sociedade como um todo.  

Nesse cenário, o setor educacional foi drasticamente afetado, trazendo 

novos paradigmas de se pensar e se fazer educação. Para garantir o direito à 

educação previsto constitucionalmente, todos os envolvidos nos processos do fazer 

educativo precisaram se reinventar, aprender e traçar novos rumos; houve 

mudanças no funcionamento das escolas e, consequentemente, adequações no seu 

planejamento, inserindo a tecnologia como protagonista no novo formato do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Para atender às novas exigências, o ensino remoto surgiu como uma 

alternativa emergencial para minimizar os impactos da pandemia na educação e tem 

se prolongado durante esse período de incertezas que aos poucos vêm sendo 

superados. O campus São Luís - Monte Castelo operacionalizou as APNP em 

consonância com a Portaria IFMA nº 2.618, de 12 de junho de 2020 – que 

Estabelece diretrizes para a realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais 

nos cursos presenciais de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

Graduação e Pós-Graduação do IFMA, para a reorganização do Calendário Escolar 

2020; a Portaria IFMA nº 2.656, de 18 de junho de 2020 - que Dispõe sobre a trilha 

formativa para a utilização de ferramentas digitais que favoreçam os processos de 

ensino e de aprendizagem no contexto emergencial relativo à preparação de 

materiais e atividades pedagógicas não presenciais e a Portaria Nº 265/2021, de  20 

de janeiro de 2021 que estabelece as Diretrizes pedagógicas, acadêmicas e de 

suporte ao ensino em função da pandemia da COVID-19 a serem adotadas nos 
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Cursos Técnicos e Superiores em função da situação de excepcionalidade, 

conforme Nota Técnica N° 01/2021 da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos 

Estudantis. 

 

Com a publicação da Portaria n° 3.350/2021, de 10 de agosto de 2021, foi 

autorizado o retorno gradual às atividades presenciais em todos os campi do IFMA. 

Assim, para a condução das ações técnico-pedagógicas no retorno gradual às 

atividades presenciais, o IFMA campus São Luís -  Monte Castelo, constituiu uma 

comissão com a representação de todos os setores da Instituição que realizou uma 

pesquisa junto à comunidade acadêmica e baseou-se na interpretação dos dados 

recolhidos e pelo disposto na Portaria supracitada, para delinear as estratégias que 

melhor atendam a realidade local. 

 

Sabe-se que o retorno às atividades escolares sob um novo modelo 

representa grandes desafios. Mas, por outro lado, reforça o compromisso da escola  

com a equidade e a preocupação, em especial, com aqueles estudantes que não 

puderam acompanhar adequadamente às Atividades Pedagógicas Não Presenciais.   

Neste tópico, descreve-se as ações técnico-pedagógicas a serem 

realizadas, buscando um retorno efetivo das atividades educativas em formato de 

aulas mistas. 

 

7.1 Atividades de avaliação diagnósticas e de recuperação da aprendizagem 

 

               No contexto da pandemia de COVID 19, o Parecer nº 5/20, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), homologado na data de 29 de maio de 2020, pelo 

Ministério da Educação (MEC), recomenda a importância, no retorno às aulas 

presenciais, da realização de avaliação diagnóstica, para que todos os estudantes 

possam desenvolver, de forma plena, os conhecimentos e habilidades que 

necessitam ter para continuidade do processo de ensino e aprendizagem. 

            Com a implementação do ensino remoto emergencial, grande parte dos 

estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino do Campus São Luís - 

Monte Castelo, apresentou dificuldades  em acompanhar as atividades síncronas/ 

assíncronas e de organizar uma rotina de estudos de forma satisfatória. 
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Acrescentam-se a isso os efeitos causados pela crise em outras esferas da vida dos 

estudantes como aspectos sociais, emocionais e econômicos que influenciam no 

seu processo de aprendizagem. Logo, é provável que na retomada gradual às 

atividades presenciais, os estudantes voltem com níveis de aprendizagem distintos, 

em decorrência da interação limitada e das dificuldades enfrentadas neste período.    

          Assim, um ponto a ser considerado, após o período de isolamento social é a 

realização da avaliação diagnóstica, acompanhada de sólidas atividades de 

intervenção. Trata-se de uma ferramenta que auxilia o docente a constatar lacunas 

no aprendizado dos estudantes e, dessa forma, criar condições propícias à 

aquisição de conhecimentos necessários para o desenvolvimento da turma. Com a 

interpretação dos resultados, o docente poderá realizar adaptações curriculares com 

foco em aprendizagens essenciais que assegurem as condições necessárias à 

promoção dos estudantes com qualidade e equidade. E, assim, delinear um plano 

de execução, voltado a atender às necessidades dos estudantes. 

   Por essa razão, no Campus São Luís - Monte Castelo, serão desenvolvidas, 

nas duas primeiras semanas após o início das aulas, atividades diagnósticas dos 

diferentes componentes curriculares, para que os docentes constatem os possíveis 

déficits de aprendizagem em conteúdos essenciais e destinem parte da carga 

horária para realizar atividades de recuperação da aprendizagem que promovam o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a continuidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

A seleção dos instrumentos, conteúdos e habilidades, bem como os critérios 

mais adequados para o  que se pretende avaliar, ficará a cargo dos docentes, 

considerando as especificidades do currículo proposto, para que os resultados 

obtidos possibilitem propor soluções pedagógicas efetivas aos estudantes. Poderão 

ser realizados seminários, estudos dirigidos, mini fóruns de discussão e/ou outras 

metodologias que permitam diagnosticar a situação da aprendizagem dos 

estudantes. 

          Para escolha do instrumento avaliativo, além da PROVA, a Portaria/IFMA nº 

3350/2021, de 10 de agosto de 2021, lista os instrumentos a seguir: 
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I. criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no 

período de isolamento; 

II. utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação por meio 

dos indicadores gerados pelo Relatório de uso; 

III. ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da 

aprendizagem de forma discursiva; 

IV. elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão 

dos conteúdos abordados de forma remota; 

V. criar, durante o período de atividades pedagógicas não presenciais, uma lista de 

exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades 

remotas; 

VI. utilizar atividades pedagógicas construídas como instrumentos de avaliação 

diagnóstica, mediante devolução dos estudantes, por meios virtuais ou após retorno 

das aulas; 

VII. elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos, 

hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e conclusão; 

VIII. criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história 

em quadrinhos, mapas mentais, cartazes; 

IX. realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados 

previamente; 

X. elaboração de portfólios ou webfólios; 

XI. E outros instrumentos adequados aos objetivos de aprendizagens. 

 

      Aliadas às atividades presenciais, poderão ser disponibilizadas propostas de 

atividades complementares no Google Classroom destinadas a garantir um maior 

aprofundamento dos conteúdos revisados em sala. A revisão dos conteúdos é  parte 

fundamental no retorno às aulas  presenciais, visto que  se precisa garantir que os 

estudantes se sintam preparados para os novos conteúdos que estão por vir. 

        Após o período da avaliação diagnóstica serão realizadas reuniões de  Pré-

conselhos por curso com a participação do coordenador de curso (presidente), todos 

os docentes da turma, TAES/ pedagoga, representante do Núcleo de Assistência ao 

Educando - NAE, representantes do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) para orientação e organização 

dos estudos de recuperação da aprendizagem. 
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        Na ocasião, será apresentado um levantamento do SUAP atualizado dos 

componentes curriculares com maiores índices de reprovação, por curso, nos 

período letivo de 2020, para oferta de editais de tutoria discente, destinados a 

auxiliar estudantes dos 1º e 2º anos que apresentaram baixo rendimento escolar. A 

ideia consiste em ofertar os componentes curriculares com apoio dos docentes e  

tutores discentes, que serão selecionados por meio de critérios estabelecidos em 

edital, com  bolsa da Assistência Estudantil, voltados para estudantes que já 

cursaram com êxito os Componentes Curriculares previstos no Edital. A seleção 

será feita por uma banca, por  meio de análise do histórico escolar.  

 

7.2 Realização de reuniões periódicas 

 

 O presente documento configura-se num instrumento norteador para o 

trabalho que será desenvolvido durante a retomada gradual às atividades 

pedagógicas presenciais. Para isso, faz-se necessário o  monitoramento de todas as 

atividades que serão implementadas, buscando oferecer o suporte adequado para  

este momento em que se vivencia novas formas do fazer pedagógico.  

Para assegurar a avaliação contínua do processo serão agendadas reuniões 

periódicas com os representantes de todos os segmentos envolvidos na elaboração 

deste documento de retorno e com o Comitê de Crise Local para análises, 

discussões e adaptações que se fizerem necessárias. Além disso, será criado um 

canal de comunicação para ouvir considerações, sugestões e reclamações da 

comunidade acadêmica quanto à execução do plano de retorno e cumprimento aos 

protocolos estabelecidos. 

 

7.3 Adoção de regime domiciliar para estudantes pertencentes ao grupo de 

risco, conforme anexo XII da Portaria Nº 3350/2021, nos termos da lei 

vigente e alunos que optarem por não retornar no modelo presencial 

O retorno às atividades pedagógicas presenciais, de forma gradual, 

também, permite que estudantes pertencentes a grupos de risco, em conformidade 

com o anexo XII da Portaria Nº 3350/2021/PRENAE/IFMA , que apresentem laudo 

de comorbidade, permaneçam em casa, bem como que todos os casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19 sejam imediatamente colocados em quarentena, sem que 

haja prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem, que passa, nesse caso, a ser 
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desenvolvido por meio das APNP. As famílias, cujos estudantes não pertencem a 

algum grupo de risco, poderão optar pela continuidade das atividades não 

presenciais nos domicílios.  

               Os estudantes supracitados deverão solicitar o Plano de Estudos 

Domiciliares, mediante solicitação formal. Os pertencentes a grupos de risco 

deverão protocolar ao Núcleo de Assistência ao Educando (NAE), a autodeclaração 

de pertencimento a grupo de risco, com as devidas comprovações com laudos 

médicos e CID da comorbidade. A declaração precisa ser devidamente assinada 

pelos responsáveis legais, no caso dos estudantes menores de idade, e pelo próprio 

estudante com idade igual ou superior a 18 anos. Após análise do setor médico, o 

NAE informará ao requerente e às Coordenações de Cursos, quanto ao deferimento 

ou indeferimento das comprovações, para solicitação de Plano Especial de Estudos 

Domiciliares.  

           Cada docente, sob a orientação do Coordenador de Curso, chefe de 

Departamento, Pedagoga/TAE e NAPNE (sempre que necessário), deverá 

selecionar as aulas e atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, de forma 

a atender a carga horária de seu respectivo componente curricular, conforme 

previsto no Planos de Curso.  Os conteúdos e atividades contidos no Plano Especial 

de Estudos Domiciliares deverão, preferencialmente, ser organizados por semana, 

por componente curricular, e disponibilizados no Google Classroom, para permitir o 

melhor planejamento e a autogestão dos estudantes, como também para assegurar 

a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  

  Os estudantes em atividades domiciliares estarão obrigados a participarem 

das APNP e a não entrega das atividades sem justificativa legal, de acordo com o 

cronograma estabelecido, será considerado como ausência nas atividades 

escolares. Para o desafio de avaliar os estudantes remotamente e 

consequentemente, reorientar o trabalho pedagógico, o processo de avaliação da 

aprendizagem e justificativa de faltas obedecerá ao disposto na Resolução 

114/2019. 

    A oferta dos componentes curriculares em regime domiciliar de estudos 

acompanhará o Calendário Acadêmico do campus, com registro das atividades 

propostas no Sistema Acadêmico – SUAP, consoante aos registros das atividades 

presenciais e assíncronas totais do respectivo componente curricular. 
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      Os estudantes que pertencem ao grupo de risco (com comorbidades) 

somente poderão participar do escalonamento, com aulas presenciais, caso 

apresentem declaração médica que os autorize, e os pais e/ou responsáveis, no 

caso de estudantes menores de idade, deverão assinar o termo de 

responsabilidade, na Instituição. As famílias, cujos estudantes não pertencem a 

algum grupo de risco, a qualquer tempo, poderão solicitar a mudança do regime 

domiciliar para o presencial (gradual), desde que autorizado previamente pela 

coordenação de curso, por meio de justificativa protocolada. 

 

7.4 Acolhimento socioemocional, ambientação e preparação da comunidade 

acadêmica da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e da 

Educação Superior 

 

A dimensão socioemocional está intimamente vinculada às experiências do 

indivíduo em um ambiente coletivo, isso ocorre nas relações estabelecidas no 

convívio familiar, escolar e comunitário. Muitas dessas relações foram abruptamente 

interrompidas durante o período de isolamento social, portanto, neste retorno 

gradual às aulas presenciais, as ações de acolhimento aos estudantes, às famílias, 

aos servidores e colaboradores terão como objetivo promover espaços de diálogo, 

escuta e orientações voltadas à preservação da saúde emocional da comunidade 

acadêmica, visto que não se sabe até quando vivenciaremos essa situação.  

As estratégias de realização do acolhimento de todo corpo educacional  serão 

planejadas e desenvolvidas de forma integrada a partir da ação conjunta da Diretoria 

de Ensino Técnico (DETEC), Diretoria de Ensino Superior (DESU), Coordenadoria 

de Atividades Técnico- Pedagógicas (CAP), Departamento de Assuntos Estudantis 

(DAE), Núcleo de Assistência ao Educando (NAE) e Núcleo de Atendimento a 

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE). 

Na semana que antecede o retorno gradual presencial ao Campus, deverão 

ser realizados momentos para o acolhimento aos estudantes, professores e demais 

servidores, pelo canal do Youtube do Campus São Luís - Monte Castelo, para a 

reflexão sobre o contexto da pandemia da COVID-19 em relação a toda a 

comunidade escolar. Serão desenvolvidas atividades de orientação aos estudantes, 

pais e/ou responsáveis,docentes e técnicos administrativos, incluindo a 

apresentação dos protocolos sanitários a serem utilizados por toda a comunidade. 
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Para o bom desenvolvimento e acompanhamento das atividades de ensino 

serão realizadas palestras sobre o ensino híbrido, palestras motivacionais e outras 

atividades formativas voltadas para a orientação dos docentes e técnicos 

administrativos, orientações para o trabalho em sala de aula para o semestre letivo 

de 2021.2. Caso sejam necessários momentos de ambientação presenciais poderão 

ser realizados, respeitando o distanciamento e os protocolos de saúde sanitários.  

Antes da retomada gradual às atividades presenciais, o Campus realizará 

ações voltadas para a formação e capacitação da comunidade acadêmica, conforme 

demonstrado a seguir: 

a) Aos servidores e colaboradores: 

 Apresentação e orientação quanto ao protocolo sanitário com medidas de 

prevenção à COVID -19 (NAE - Serviço Médico); 

 Encaminhamento de demandas socioemocionais para os terceirizados (NAE - 

Serviço de Psicologia) 

 Acolhimento dos Servidores (palestras online sobre mudanças na 

regulamentação da Gestão de Pessoas, mudanças no SIASS) (Qualidade de 

Vida, Gestão de Pessoas e NAE - Serviço Médico); 

 Apresentação da nova dinâmica de funcionamento da escola; 

 Orientações técnico-pedagógicas sobre a organização das atividades na 

modalidade mista; (DETEC/ DESU) 

 Importância em centrar o foco nas competências socioemocionais;  

 Exemplificar brevemente quais são os comportamentos e atitudes relevantes 

para o bem-estar de toda comunidade escolar. 

     b) Aos estudantes e familiares 

 Construção de Espaços de Acolhimento (palestras online sobre construção de 

vínculo com a Instituição, elaboração de perdas, espaço de escuta, vínculo 

escola-família e apresentação sobre a nova proposta de ensino) (DETEC, 

DESU, DAE e  NAE); 

 Recepção dos estudantes com cartazes eletrônicos de boas-vindas, murais 

informativos eletrônicos e mensagens institucionais (CAP, DAE e NAE); 
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 Visitas Guiadas com os Coordenadores de Curso para conhecer o Campus 

no mês de outubro através de um cronograma com os alunos de 2020 e 2021 

(Coordenadores de Curso); 

 Reunião com os pais/responsáveis (DETEC, CAP, NAPNE, DAE e NAE); 

 Palestra sobre o Protocolo Sanitário com orientações quanto à circulação no 

campus, uso dos espaços (como banheiros, salas de aula, biblioteca, 

laboratórios, auditórios) e etiqueta social obrigatória para as atividades 

presenciais; (NAE - Serviço Médico) 

 Orientações para o acompanhamento das atividades pedagógicas na 

modalidade mista; (CAP) 

  Disponibilização de contato direto dos estudantes com os setores 

responsáveis do campus para orientação contínua quanto ao retorno 

presencial. 

 

As estratégias que serão adotadas para o desenvolvimento das ações de 

acolhimento serão: roda de conversas, atendimentos individuais e/ou em grupos, 

palestras educativas com temáticas referentes ao autocuidado e outras de interesse 

dos estudantes e/ou famílias; projetos interdisciplinares, reuniões de 

pais/responsáveis e visitas domiciliares, caso seja necessário . As estratégias serão 

desenvolvidas de forma integrada a partir da ação conjunta do Departamento de 

Assuntos Estudantis (DAE), Núcleo de Assistência ao Educando (NAE), 

Coordenadoria de Atividades Técnico- Pedagógicas (CAP), Núcleo de Atendimento 

a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), Coordenações de Curso, 

Departamento de Ensino e Professores. 

Quanto à ambientação, serão realizados momentos orientativos através do 

canal do Youtube do Campus São Luís/ Monte Castelo para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e para a Educação Superior, para explicitar, de forma 

detalhada, como será o retorno gradual, a metodologia e dinâmica do sistema 

híbrido, o protocolo sanitário para cada espaço de aprendizagem e como serão 

desenvolvidas as ações de acolhimento e apoio pedagógico. 

 



47 
 

7.5 Orientações para os alunos público-alvo da Educação Especial  e 

adaptações necessárias para esses estudantes a ser desenvolvido com o 

Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE)  

 

A utilização da sala do NAPNE será apenas para atendimentos, respeitando 

as medidas de segurança e a quantidade máxima de 4 alunos atendidos 

simultaneamente, sendo proibido o compartilhamento de objetos de uso pessoal ou 

do material escolar e atendendo aos protocolos de segurança descritos neste plano.  

 Considerando as demandas dos estudantes com necessidades educacionais 

específicas, ao retomar às atividades presenciais é importante que se faça um 

trabalho de orientação e comunicação direta e clara com estes discentes e suas 

famílias, explicando os procedimentos adotados, a distribuição de horários de 

intérpretes, e a organização pedagógica a ser seguida. 

É necessário pontuar a observância dos protocolos contidos neste plano e 

caso exista algum impedimento em realizá-los, por conta das especificidades do 

estudante com deficiência, avaliar suas possíveis adequações. Portanto, é 

importante que toda comunidade escolar esteja atenta para auxiliar estes 

estudantes, inclusive nas seguintes situações: 

 

 Prestar auxílio para a higienização das mãos, quando necessário; 

 Prestar auxílio para estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas, que 

precisam ter a disposição meios de desinfecção constante das mãos e da 

cadeira, da mesma forma deve acontecer para estudantes que fazem uso de  

outros equipamentos como bengalas, próteses, óculos, dentre outros. 

 Também deve ser realizada uma avaliação individualizada sobre a o uso 

obrigatório de máscaras para os estudantes com deficiência ou Transtornos 

Globais do Desenvolvimento. 

 Os profissionais intérpretes de LIBRAS devem fazer uso de máscaras 

transparentes nos atendimentos com os estudantes surdos. 

No retorno gradativo às aulas presenciais, os Tradutores e Intérpretes de 

Libras, dada a natureza de sua função, bem como o quadro reduzido desses 
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servidores no Campus, atenderão aos estudantes com surdez, somente nas aulas  

presenciais. Desta forma, orienta-se os professores das turmas citadas abaixo, para 

a adaptação na preparação das atividades assíncronas, com a finalidade de 

proporcionar autonomia a este grupo de estudantes ao desenvolver seus trabalhos. 

Além disso, a orientação é  que as turmas que possuem estudantes com 

surdez, tanto nos Cursos Técnicos, quanto nas Graduações, sejam organizadas de 

forma alternada, de modo a conseguirmos contemplar todos os discentes que 

necessitam do tradutor e intérprete de libras para uma comunicação acessível nas 

aulas. Assim sendo, segue quadro abaixo com a proposta de organização das 

turmas com estudantes com surdez para o semestre de 2021.2. 

 

Quadro 5 - Quantitativo de alunos com surdez 

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS 
Turma com estudantes com surdez para o semestre de 2021.2 

Comunicação Visual (02 estudantes – mesma turma); 

Design de Móveis (02 estudantes – turmas diferentes) 

Edificações  (02 estudantes – turmas diferentes) 

Eletrônica (02 estudantes – turmas diferentes) 

Eletromecânica (02 estudantes – turmas diferentes) 

Segurança do Trabalho (01 – estudante) 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

Quadro 6 - Distribuição dos intérpretes para atender alunos com surdez – EPTNM (Matutino) 

MATUTINO: GRUPO A MATUTINO: GRUPO B 
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CURSO TÉCNICO TURMA ALUNO  INTÉRPRETE 

DE LIBRAS 

CURSO 

TÉCNICO 

TURMA ALUNO INTÉRPRETE DE 

LIBRAS 

Comunicação 

Visual/ 6º 

603 - 

MAT 

Isabella e 

Luís 

Fernando 

Michelle 

Lima 

D. Móveis/ 

6º 

Prática Erika 

Raissa 

Mônica Barros 

D. Móveis/ 4º 404 - 

MAT 

Weric 

Pereira 

Elys Cunha Edificações 

Integrado/ 6º 

Pendências Thiago 

Orlando 

Michelle Lima 

Eletromecânica I 

/ 5º 

501 - 

MAT 

Malisson 

Marcelo 

Mônica 

Barros 

- - - - 

 

Quadro 7 - Distribuição dos intérpretes para atender alunos com surdez – EPTNM (Vespertino) 

VESPERTINO: GRUPO A VESPERTINO: GRUPO B 

CURSO 

TÉCNICO 

TURMA ALUNO INTÉRPRETE  

DE LIBRAS 

CURSO 

TÉCNICO 

TURMA ALUNO INTÉRPRE

TE DE 

LIBRAS 

Edificações 

Integrado/ 2º 

211 - 

Vesp 

Erinara da 

Conceição 

Socorro 

Santos 

Eletrônica 

Integrado/ 6º 

612 – Vesp Roberth 

Ribeiro 

Elys Cunha 

Eletrônica C/ 

4º 

420 - 

Vesp 

Thalita 

Eduarda 

Elys Cunha Eletromecânica 

C/ 4º 

Pendências David Sousa Socorro 

Santos 

Segurança 

do 

Trabalho/ 6º 

Pendênci

as 

Rayane 

Breenda 

Mônica 

Barros 

Atendimento Espe 

cíficos 

NAPNE Walconilso

n Soudré 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 
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Quadro 8 - Distribuição dos intérpretes para atender alunos com surdez - Ensino Superior. 

VESPERTINO: GRUPO A VESPERTINO: GRUPO B 

CURSO PERÍODO ALUNO TIL CURSO PERÍODO ALUNO TIL 

Engenharia 

Civil 

4º David Sousa Walconilson 

Soudré 

Licenciatura              

em Física 

6º Carlos Ivan Michelle 

Lima 

NOTURNO: GRUPO A  

NOTURNO: GRUPO B 

CURSO PERÍODO 

ALUNO 

TIL CURSO PERÍODO 

ALUNO 

TIL 

Engenharia 

Civil 

4º David Sousa Walconilson 

Soudré 

Licenciatura em 

Física 

6º Carlos Ivan Socorro 

Santos 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

 

7.6 Orientação aos discentes, pais e responsáveis sobre os horários de 

aulas, rotina de estudos semanais e demais informações pertinentes no 

formato de ensino híbrido 

  

 A retomada gradual das aulas presenciais demandará uma atitude 

colaborativa dos servidores e equipe de colaboradores do Campus, dos 

estudantes e de seus familiares, num esforço comum e comprometido para 

atenuar os impactos decorrentes da suspensão das aulas presenciais como 

medidas para conter o avanço da pandemia da COVID-19.    

Neste cenário, é de suma importância a realização de momentos de 

integração entre estudantes, família e escola com o intuito de capacitar, tirar 

dúvidas, resolver ansiedades sobre o retorno às aulas presenciais e sobre as 

medidas de segurança estabelecidas pelo Campus, para que se possa obter 

um feedback positivo  da comunidade e também apoio no que for colocado 
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para as práticas pedagógicas. Além disso, é necessário estabelecer canais que 

facilitem a comunicação aos pais e familiares, mantendo um diálogo 

transparente e cuidadoso. 

Para atender a essa demanda serão executadas  as seguintes 

ações:  

 Utilização de redes sociais (posts, vídeos, infográficos, animações) e na 

escola (cartazes e orientações gerais) com relação aos procedimentos a 

serem adotados e seguidos por todos da escolas;  

 Envio de e-mails para alunos e familiares; 

 Canal de atendimento por telefone para dúvidas e informações;  

 Envio de mensagens instantâneas pelo comunicador do Suap, por grupos de 

mensagens (whatsapp), pelas redes sociais do campus aos alunos, pais e 

responsáveis; 

 Reuniões periódicas com pais e/ou responsáveis; 

 Orientação aos pais e/ou responsáveis sobre a comunicação necessária 

quando houver quaisquer sinais ou sintomas de COVID no estudante ou nos 

familiares que estiverem em contato; 

 Apresentação dos  protocolos sanitários e orientações quanto à circulação no 

campus; 

 Disponibilização de contato direto com os setores responsáveis do campus 

para orientação contínua quanto ao retorno presencial. 

 

7.7 Reorganização e Funcionamento das Turmas para Implementação do 

modelo de aulas no formato misto na EPTNM 

Para o  segundo semestre letivo de 2021, previsto para iniciar em 08/11/2021, 

o IFMA campus São Luís - Monte Castelo adotará o modelo de aulas no formato 

misto para os cursos EPTNM e de Graduação, conforme previsto na etapa 03 da 

Portaria nº 3350/ 2021, conjugando momentos alternados de aulas presenciais e 

atividades não presenciais assíncronas. Em relação aos cursos de Pós-graduação, 

as aulas retornarão totalmente de forma presencial. 

No desenvolvimento das aulas no formato misto, será mantida a utilização da 

plataforma Google Classroom para disponibilização aos estudantes do Plano de 

Ensino /Guia de Estudos, bem como dos materiais instrucionais e orientações 
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didático metodológicas para realização e entrega das atividades e a plataforma 

Google Meet para transmissão das aulas dos componentes curriculares, cujo os 

docentes pertencem ao grupo de risco para COVID- 19.  

Com o objetivo de reduzir o fluxo e aglomerações nas áreas de convívio 

social entre estudantes dos cursos EPTNM e Superior, o Campus não  utilizará a 

capacidade máxima das salas de aula, respeitando o mapeamento sugerido, em 

conformidade com as orientações dos protocolos de saúde. Desse modo, as salas 

de aula receberão um número específico de estudantes.  

A necessidade ou não da divisão das turmas estará relacionada ao tamanho 

das salas de aulas, à quantidade de estudantes que optarem pelo retorno presencial 

e à possibilidade de assegurar o distanciamento seguro entre os mesmos. Nesse 

sentido, para  o retorno gradual às atividades presenciais dos cursos EPTNM, optou-

se pela organização a seguir: 

❖ As turmas com até 24 estudantes (salas do prédio anexo) e  até 20 

estudantes (nas salas do prédio principal), foram classificadas como “Turmas 

Completas” e frequentarão as aulas presenciais sem necessidade de divisão.  

❖ As turmas com mais de 24 estudantes (salas do prédio anexo) e  mais de 20 

estudantes (nas salas do prédio principal),  serão divididas em dois grupos 

fixos, de acordo com as listas das turmas disponibilizadas pela coordenação 

de curso  no SUAP, nomeados como “Grupo A e Grupo  B”. Os grupos A e 

B irão frequentar o Campus de forma  alternada. Desse modo, os estudantes 

terão uma semana de aulas presenciais no turno regular e na semana 

seguinte, terão disponibilizadas atividades assíncronas a serem registradas 

na carga horária do respectivo  componente curricular.  

 

           No contraturno, a alternância dos Grupos A e B se dará de forma inversa as 

aulas do turno regular, como modo de diminuir o tempo de permanência dos 

estudantes no Campus, garantindo maior intervalo para higienização do espaço 

escolar, além de tentar oferecer um trabalho equânime na aplicação das atividades 

teórico-práticas.  

        O quadro a seguir apresenta um exemplo de como deverá ser a organização 

das turmas, considerando um ciclo de uma semana: 

Quadro 9 - Escalonamento dos grupos para aulas presenciais da EPTNM 
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SEMANA I 

 

 TURNO REGULAR 

Público- alvo: GRUPO A 

O Grupo A frequentará as aulas presenciais no campus, 
tendo a complementação da carga horária executada no 
formato assíncrono, enquanto o GRUPO B permanecerá em 
casa com atividades assíncronas. 

 

      CONTRATURNO 

Público- alvo: GRUPO B 

 

O Grupo B frequentará as aulas práticas e de laboratórios, 
enquanto o Grupo A permanecerá em casa 

 SEMANA II 
(Inverte-se os Grupos) 

 TURNO REGULAR 

Público- alvo: GRUPO B 

O grupo B frequentará as aulas presenciais no campus, 

tendo a complementação da carga horária executada no 

formato assíncrono, enquanto o grupo A permanecerá em 

casa com atividades assíncronas. 

 CONTRATURNO 

Público- alvo: GRUPO A 

O Grupo A frequentará as aulas práticas e de laboratórios, 

enquanto o Grupo B permanecerá em casa com atividades 

assíncronas. 

OBSERVAÇÃO: A organização em grupos e a frequência semanal poderão ser 
alterados, buscando sempre a segurança, bem-estar e eficiência no processo de 
ensino e aprendizado dos alunos. 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021).  

       Haverá também o grupo C , que corresponderá ao grupo dos estudantes que, 

por pertencerem ao grupo de risco não poderão fazer parte do rodízio, 

permanecendo no formato remoto do ensino, e aqueles cujos pais e/ou responsáveis 

optaram pela manutenção das aulas não presenciais. A orientação a esses 

estudantes deve ser realizada de forma remota, com atividades e/ou videoaulas 

enviadas previamente, seguindo o planejamento semelhante ao dos estudantes das 

turmas presenciais, de acordo com seu perfil de acesso. 
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Considerando que fora do contexto escolar, os estudantes poderão ter 

dificuldades de permanecer o mesmo tempo em casa concentrados na realização 

das atividades assíncronas, orienta-se aos docentes que disponibilizem o Guia de 

Estudos de Atividades não Presenciais ou materiais instrucionais para o 

desenvolvimento das atividades, visando orientar os estudantes, de forma clara e 

objetiva, sobre o percurso que eles deverão seguir e as instruções para executar 

com êxito a atividade proposta, como já realizado atualmente nas atividades no 

google classroom.  

        Ressalta-se que, todos os procedimentos de escalonamento, bem como, os 

horários de aula serão informados aos estudantes, pais e/ou responsáveis, antes da 

retomada das aulas, por meio de mensagens via SUAP, mensagens pelos grupos de 

Whatsapp das turmas, que serão enviadas pelas Coordenações de Curso Técnico e 

Superior, de forma a se prepararem e planejarem suas rotinas. A listagem com a 

divisão dos grupos será disponibilizada na portaria do campus e no CAAA, para 

acompanhamento e controle de permanência e acesso dos estudantes na 

Instituição. 

 

7.8 Organização dos horários de aula, distribuição e registro de carga horária 

nos cursos EPTNM 

Em relação aos docentes, definiu-se pela organização de dois grupos a 

saber: 

 Grupo X - estão incluídos os docentes que poderão ministrar aulas 

presencialmente  no campus; 

 Grupo Y -  estão incluídos os  docentes  que comprovadamente pertencerem 

ao grupo de risco à COVID,  previsto em normativa. Neste caso,  o docente 

ministrará às aulas remotamente, de acordo com o horário de aulas, para o 

grupo que permanecerá em casa, através da plataforma Google Meet e 

Google Classroom.  

        As atividades pedagógicas elaboradas e desenvolvidas para os estudantes, 

quando em formato não presencial, serão consideradas como aulas não presenciais 

e devem ser planejadas de forma a atender a carga horária semanal do respectivo 

componente curricular, registrando-se a frequência dos estudantes de acordo com o 

desenvolvimento das atividades propostas. 
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         Neste contexto, a distribuição da carga horária semanal ocorrerá nos cursos 

EPTNM da seguinte forma: 

A métrica para o registro de carga horária será de 2 horas/aula presenciais 

para 1 hora/aula assíncrona.  

 CH de 40h (2 h/a presenciais + 1 h/a atividade assíncrona);  

 CH de 60h (3 h/a presenciais + 2 h/a atividade assíncrona);  

 CH de 80h  (4 h/a presenciais + 2 h/a atividade assíncrona); 

          É importante observar que, tão logo o docente alcance a carga horária total do 

componente curricular, o mesmo poderá ser finalizado, ainda que seja antes da data 

de encerramento do semestre letivo estabelecido no Calendário Acadêmico do 

Campus. 

          Os estudantes dos cursos EPTNM, modalidade integrado, terão 6 aulas/dia de 

40 minutos cada uma, com um intervalo de 15 minutos, conforme demonstrado a 

seguir:  

Tabela: Horários de aulas dos cursos EPTNM ( INTEGRADO) 

MATUTINO VESPERTINO 

1º h 07h15 às 07h55 1º h 13h10 às 13h50 

2º h 07h55 às 08h35 2º h 13h50 às 14h30 

3º h 08h35  às 09h15 3º h 14h30 às 15h10 

4º h 09h15 às 09h55 4º h 15h10às 15h50 

INTERVALO DE 15 MINUTOS 

5º h 10h10 às 10h50 5º h 16h05 às 16h45 

6º h 10h50 às 11h30 6º h 16h45 às 17h25 

 

          Durante o intervalo as refeições deverão ser feitas nas salas de aula, 

respeitando o distanciamento mínimo. Deverá ser priorizado e estimulado o uso de 

garrafas ou copos individuais, identificados com nome e sobrenome. Busca-se, com 

isso, evitar que estudantes se aglomerem em áreas comuns, garantindo ao máximo 

que apenas estudantes da mesma turma se relacionem. 
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       Os estudantes dos cursos EPTNM, modalidades Concomitante, Subsequente  e 

PROEJA terão 5 aulas/dia de 40 minutos cada uma, sem intervalo, conforme 

demonstrado a seguir:  

 

 

Tabela 1 - Horários de aulas dos cursos EPTNM (Concomitante/ Subsequente/Proeja) 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

1º h 07h15 às 07h55 1º h 13h10m às 13h50 1º h 19h às 19h40 

2º h 07h55 às 08h35 2º h 13h50m às 14h30 2º h 19h40 às 20h20 

3º h 08h35 às 09h15 3º h 14h30 às 15h10 3º h 20h20 às 21h 

4º h 09h15 às 09h55 4º h 15h10 às 16h 4º h 21h às 21h40 

5º h 09h55 às 10h35 5º h 16h às 16h40   

 

7.9 A dinâmica das aulas no formato misto no ensino superior 

O ensino Superior no Campus São Luís- Monte Castelo iniciará o retorno 

gradual às atividades pedagógicas presenciais a partir da fase 03, conforme previsto 

na Portaria 3350/2021. Nesta fase de oferta mista, as Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais ocorrerão em alternância com Atividades Pedagógicas Presenciais. 

 

7.10 A organização dos horários de aula, distribuição e registro de carga 

horária na oferta mista (híbrida) no Ensino Superior ocorrerá da seguinte 

forma: 

1. As turmas dos cursos de graduação terão aulas presenciais combinadas com 

atividades assíncronas ao longo do semestre 2021.2, até que seja ministrada 

toda a carga horária das disciplinas ofertadas no semestre; 

2. As turmas com número superior a 24 (vinte e quatro) alunos serão divididas 

em 02 grupos fixos (GRUPO A – GRUPO B), e em semanas alternadas, 

participarão das atividades presenciais no Campus; 
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3. Para garantir que todos os alunos tenham acesso aos mesmos conteúdos, o 

docente poderá utilizar  a metodologia de sala de aula invertida no momento 

das atividades assíncronas; 

4. Caso seja necessária a repetição do conteúdo para os grupos de estudantes, 

isto não implicará em aumento da carga horária do docente, uma vez que a 

mesma deverá ser contabilizada na carga horária da disciplina; 

5. No caso das turmas cujos alunos matriculados não excedam o quantitativo de 

24 (vinte e quatro) alunos, não haverá necessidade de divisão. Essas turmas 

assistirão aulas presenciais em semanas alternadas, preferencialmente ou em 

todas as semanas caso o(a) professor(a) da disciplina, em acordo com os 

alunos da turma, assim decidir; 

6. A métrica para registro da carga horária das aulas semanais é de 2/1 

conforme abaixo: 

 CH de 45 horas: 03 aulas presenciais por semana e 1,5 h/a assíncronas 

(remota) 

 CH de 60 horas: 04 aulas presenciais por semana e 02 h/a assíncronas 

(remota) 

 CH de 75 horas: 05 aulas presenciais por semana e 2,5 h/a assíncronas 

(remota) 

 CH de 90 horas: 06 aulas presenciais por semana e 3,0 h/a assíncronas 

(remota) 

Considerando o percentual limitado de aulas presenciais e a divisão da turma, 

os docentes deverão ficar atentos na seleção dos conteúdos, que serão ministrados 

nos encontros presenciais; 

Orienta-se os docentes ao exercício da flexibilidade e da funcionalidade do 

planejamento, tendo sempre em mente que o objetivo deste é organizar e orientar o 

trabalho pedagógico e não engessá-lo.  

       

7.11 Orientações quanto às atividades de laboratório e ou aulas práticas 

 

As aulas nos laboratórios do campus serão desenvolvidas considerando 

todas as orientações e normas que visem a manutenção das condições de 

segurança sanitária com a finalidade de preservar a saúde de estudantes, servidores 
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e colaboradores, respeitando-se a distância mínima de 1,5 metro entre as 

carteiras/cadeiras, conforme disposto no Quadro 2 - Capacidade recomendada para 

os laboratórios conforme orientações neste plano. 

 Deverão ser dispostos nas instalações dos laboratórios materiais informativos 

contendo orientações de como se comportar frente às novas condições da 

pandemia. 

  Afixar cartaz na entrada do laboratório e em locais estratégicos dos 

corredores e de fácil visualização, com o número máximo de pessoas 

respeitando o distanciamento mínimo de um metro e meio (mínimo de 2,25 m² 

por pessoa); 

 Respeitar o distanciamento mínimo obrigatório de um metro e meio de 

distância entre pessoas com uso de máscara de proteção; 

 Garantir que somente objetos estritamente necessários sejam portados no 

ambiente do laboratório, os quais não deverão ser compartilhados; 

  Utilizar os EPIs de acordo com as instruções do laboratório; 

 Os equipamentos de uso coletivo devem ser higienizados pela equipe técnica 

antes e depois da aula prática, seguindo protocolos específicos para cada 

equipamento; 

 Sugere-se que o professor e/ou técnico de laboratório esclareça as dúvidas 

dos alunos na sua própria estação de trabalho/bancada ou projetando em tela 

(caso houver), evitando o contato pessoal e preservando o distanciamento de 

um metro e meio; 

 Recomenda-se, quando possível,  que bolsas, mochilas e demais objetos 

deverão ficar na entrada do laboratório ou em local específico; 

 Somente os procedimentos práticos deverão ser elencados para os 

momentos no laboratório; 

 Recomenda-se fazer um cronograma para uso de laboratórios, os quais 

funcionarão com agendamento prévio, com escalas de horários e adequada 

higienização; 

 Recomenda-se que quando possível o ambiente seja ventilado naturalmente 

mantendo-se as portas e janelas abertas; 

 Recomenda-se que a limpeza seja ampliada, tanto nas instalações físicas 

quanto nos equipamentos e, sempre que possível, logo após o uso; 
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 Sugere-se que seja respeitado um intervalo entre uma atividade e outra para 

garantir a higienização dos espaços; 

 Orienta-se que os docentes responsáveis pelas atividades práticas devem 

realizar o controle da presença dos alunos nas aulas de laboratório para 

facilitar o controle de acesso e, em havendo necessidade, prover informações 

necessárias para rastreamento e para controle de eventual suspeita ou 

confirmação de infecção pela COVID-19. 

 Somente os alunos da respectiva turma/disciplina estão autorizados a 

permanecerem na área dos laboratórios, evitando, assim, aglomerações; 

 Os computadores nos laboratórios de informática devem estar separados por 

uma distância mínima de um metro e meio; 

  É permitido o uso de apenas 01 (um) aluno por computador; 

 O álcool 70%, o pano seco e o papel toalha deverão ser mantidos nas 

dependências dos laboratórios. 

  É obrigatória a utilização de jaleco em laboratórios de biologia, química e 

afins; 

 Nestes laboratórios o uso de luvas deve ser avaliado em função da atividade 

a ser executada, e deverá ser definido pelo professor de acordo com critérios 

específicos estabelecidos nas normas de segurança para cada tipo de 

atividade prática. 

 No caso da utilização de equipamento coletivo e lavagem de vidrarias, a 

movimentação no laboratório deve ser realizada sempre sob orientação do 

professor; 

 Deve ser garantida a higienização dos pisos, bancadas e superfícies com 

grande incidência de contato a cada troca de turno; 

 A utilização de equipamentos coletivos (capelas, balanças, chapas de 

aquecimento, banhos-maria, pias etc), quando necessária, deve ter 

autorização prévia do docente ou técnico de laboratório e deve ser realizada 

respeitando o distanciamento mínimo de um metro e meio entre pessoas. Sob 

hipótese nenhuma será permitida a aglomeração de pessoas para o uso de 

equipamentos coletivos; 

 As máscaras descartáveis, luvas descartáveis, papel toalha, entre outros 

devem ser descartados no resíduo orgânico, em lixeira específica que ficará 

nos laboratórios. 
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A Educação Física, enquanto componente curricular obrigatório na escola, 

é de fundamental  importância no momento do retorno às aulas, pois apresenta no 

seu rol de conteúdos as práticas voltadas à promoção da saúde e prevenção de 

doenças, capazes de influenciar na adoção de estilo de vida ativo e saudável na 

esfera biopsicossocial. Nos dias de aulas, os estudantes deverão comparecer 

obrigatoriamente com roupa adequada à prática de exercícios para evitar 

aglomerações nos vestiários e/ou banheiros do campus 

Orienta-se aos docentes desta área que priorizem: 

 a prática de esportes individuais, adaptados para manter o distanciamento; 

 trabalhos de condicionamento por estações, como circuitos e alongamento 

individual, trabalhando as diferentes variáveis físicas.  

 Após a aula, os estudantes devem realizar uma rigorosa higienização das 

mãos e, se necessário trocar de roupa, momento este que deve ser controlado pelo 

docente para evitar aglomerações. 

 

7.12 Atividades de apoio pedagógico e combate à evasão escolar   

 

O abandono escolar é efeito provável durante o período de pandemia de 

COVID-19, especialmente por jovens, e daqueles em situação de maior 

vulnerabilidade. Na oferta das APNP, os estudantes precisaram assumir o 

protagonismo do processo de construção de seu conhecimento, administrar seu 

tempo, planejar a realização das atividades propostas, compreendendo o ritmo de 

sua aprendizagem e suas dificuldades, tudo isso em meio aos desafios do acesso às 

tecnologias adequadas, dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro da casa 

e serviço de banda larga. 

Visando assegurar a permanência e êxito dos estudantes nas APNP, 

algumas ações foram implementadas pelo Campus São Luís - Monte Castelo, tais 

como: reuniões pedagógicas e momentos formativos para orientar os docentes 

sobre as ferramentas digitais e a dinâmica de aulas no ensino remoto; ligações aos 

pais e/ ou responsáveis dos estudantes infrequentes; atendimento presencial para 

orientação aos estudantes com dificuldades de acesso às aulas; disponibilização de 

bolsas com auxílio financeiro para favorecer a inclusão digital; disponibilização de 
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laboratórios para estudantes sem acesso à internet ou à equipamentos; apoio 

psicológico aos estudantes com dificuldades emocionais dentre outras ações.  

Embora a pandemia da Covid-19 ainda se perdure, o que exige de todos 

uma postura de constantes cuidados, faz-se necessário planejar ações para as 

mudanças educacionais e sociais, com o intuito de amenizar os impactos negativos 

da pandemia, deixados não apenas na aprendizagem dos estudantes, mas no 

desenvolvimento socioemocional causado pelo isolamento social e distanciamento 

escolar.  

Logo, é imprescindível que toda equipe escolar desenvolva um trabalho 

colaborativo para o alcance deste objetivo. Dessa forma, é preciso que sejam 

planejadas estratégias de combate à evasão escolar de forma intensa, com ações 

Intersetoriais, durante todo o semestre letivo. O monitoramento constante destas 

ações possibilitará que a Instituição estabeleça ações preventivas, antecipando-se 

aos possíveis abandono de estudos.  

Para minimizar os índices de evasão e retenção em todo o processo, 

além das ações que já vinham sendo implementadas, outras iniciativas serão 

desenvolvidas, mas sua implementação será de acordo com as especificidades de 

cada curso, nível, modalidade e perfil dos estudantes. Deverão ser realizadas ações 

como: 

 

● Estabelecer contato com as famílias dos estudantes que possivelmente 

tenham abandonado a escola;  

● Monitorar os estudantes por turma, identificando fragilidades pedagógicas, de 

acesso e psicossociais que podem comprometer o processo de ensino 

aprendizagem, bem como dificuldades vivenciadas pelos estudantes, a fim de 

propor soluções; 

● Identificar os estudantes em possível situação de vulnerabilidade 

socioeconômica para inclusão em programas de assistência ao educando; 

● Trabalho pedagógico junto aos docentes na identificação de dificuldade de 

aprendizagem, orientando a adoção de possíveis e adequadas ações de 

intervenção; 

● Identificar os alunos com necessidades educacionais específicas e realizar 

reuniões com os setores do Núcleo de Atendimento a pessoas com 
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necessidades específicas, Coordenadoria de Atividades Técnico- Pedagógico 

- CAP e Núcleo de Assistência ao Educando – NAE e coordenações de curso  

para o planejamento do atendimento específico a esses alunos e posteriores 

orientações aos docentes; 

● Encaminhamento para atendimento e apoio emocional; 

● Encaminhamento para setores competentes no apoio a busca e permanência 

na escola;  

●  Realização frequente para detecção precoce do desengajamento dos alunos 

com maior risco de abandono e evasão escolar;  

●  Busca ativa dos alunos que evadiram ou abandonaram a escola 

 

7.13 Organização do calendário  acadêmico 

 

O Calendário Acadêmico de 2021 do IFMA/ MTC, Cursos Técnicos e 

Superiores, foram reelaborados flexibilizando os dias letivos do segundo semestre 

(80 dias) e assegurando com o cômputo de  Atividades  Pedagógicas Não 

Presenciais- APNP o cumprimento integral das cargas horárias dos programas e das 

atividades dos componentes curriculares.  No que se refere aos sábados letivos, 

orienta-se que sejam trabalhados, preferencialmente, com atividades assíncronas. 

Os referidos Calendários serão apreciados pela Comissão responsável 

pela elaboração do Plano de Retorno e aprovado pelo CONDIR/ MTC, constamdo no 

Apêndice XXX deste documento. 

 

8 ORGANIZAÇÃO DAS 4 (QUATRO) FASES DE RETORNO 

De acordo com a PORTARIA Nº 3350/2021, no Campus Monte Castelo 

encontra-se em execução a fase 1, com a utilização das ferramentas Google Meet 

para a realização de aulas síncronas e a disponibilização de atividades assíncronas 

via Google Classroom, com a proporção de 1 hora aula síncrona para 1 hora aula de 

atividades assíncronas da carga-horária dos componentes curriculares entre cada 

modalidade. 

Considerando o contexto atual do município de São Luís – MA e os 

indicadores estabelecidos no anexo XI da PORTARIA Nº 3350/2021, DE 10 DE 
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AGOSTO DE 2021, o IFMA Campus Monte Castelo iniciará o retorno gradual às 

atividades pedagógicas presenciais a partir da fase 3. Nesta fase de oferta mista, o 

campus definiu que as Atividades Pedagógicas Não Presenciais ocorrerão em 

alternância com Atividades Pedagógicas Presenciais, respeitando o percentual de 

50% para cada oferta. As turmas com número superior a 24 alunos serão divididas 

em 2 grupos fixos, denominados Grupo A e Grupo B, que, em semanas alternadas, 

participarão das atividades presenciais no campus em caráter obrigatório. 

Desta forma, o docente deverá replicar as aulas presenciais nos dois grupos e 

disponibilizará atividades assíncronas no Google Classroom como complementação 

da carga horária semanal. No caso das turmas e/ou disciplinas cujos alunos 

matriculados não excedam esse quantitativo, não haverá necessidade de divisão 

das turmas. Conforme definido no calendário, os sábados poderão ser utilizados 

como letivos, a depender da necessidade do cumprimento da carga horária. 

Na impossibilidade, devidamente comprovada, de participação dos discentes 

nas atividades pedagógicas presenciais, o docente poderá avaliar sua participação 

no componente curricular a partir da realização de atividades assíncronas 

disponibilizadas no Google Classroom. No caso de impossibilidade de o docente 

ministrar aulas presencialmente, considerando o disposto no anexo XII da Portaria 

3350/2021, as aulas deverão ser ministradas exclusivamente de forma síncrona via 

Google Meet em horários alternativos, de acordo com disponibilidade da turma e 

assíncrona via Google Classroom. 

O início da fase 4 deverá ser avaliado ao final do segundo semestre de 2021 e 

deverá considerar os indicadores estabelecidos na referida portaria. 

 

9 ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Apresenta-se a seguir, no Quadro 12, a disposição das ações e 

demandas para o retorno gradual às atividades pedagógicas presenciais, bem como 

as respectivas atribuições distribuídas aos setores competentes para fins de 

execução e viabilização do Plano de Retorno. 
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Quadro 10 - Resumo das ações e atribuições dos setores 

Ação técnico-pedagógica Atribuição Setor responsável 

Diagnóstico inicial da situação 
geral dos estudantes e 

docentes através de pesquisa 
a ser realizada com estes 

Realizar pesquisa por 
meio de formulário, 

questionário, entrevistas 
ou outro método de coleta 

de informações. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos, 
Pesquisador Institucional 

(PI). 

Avaliação diagnóstica do nível 
de aprendizado dos 

estudantes 

Realizar seminário, 
estudos dirigidos, mini-

fóruns de discussão e/ou 
outras metodologias para 
fins de levantamento de 

dados e em seguida 
elaborar e implantar 

programas de atividades 
recursivas. Ressalta-se a 
utilização do instrumento 
PROVA para a avaliação, 

bem como do 
questionário de 

autoavaliação, dentre 
outros. 

Coordenações de cursos, 
Professores, Coordenadoria 

de Apoio Pedagógico 
(CAP), Núcleo de 

Atendimento às Pessoas 
com Necessidades 
Especiais (NAPNE), 

DETEC, DESU, DPPGI, 
Pesquisador Institucional 

(PI). 

Recuperação de 
aprendizagem das atividades 

remotas dos estudantes 

Organizar reuniões por 
curso; 

Elaboração de Plano de 
Trabalho de Recuperação 

das atividades remotas 
pelos docentes. 

Coordenações de cursos, 
Professores, Coordenadoria 

de Apoio Pedagógico 
(CAP), Núcleo de 

Atendimento às Pessoas 
com Necessidades 
Especiais (NAPNE), 

DETEC, DESU, DPPGI, 
DRG. 

Organização de formação 
adequada ao contexto atual 

para docentes e técnicos 
administrativos, com 

capacitação para os docentes 
e discente para atuarem nas 

formas propostas de 
Atividades Presenciais em 

concomitância com as 
atividades não presenciais, 

quando for o caso 

Coordenar encontros de 
planejamento coletivo 

interdisciplinar; 
Organizar palestras, 
cursos, oficinas e/ou 

minicursos voltados para 
a formação continuada 

dos servidores; 
Desenvolver encontros 
técnico-pedagógicos. 

 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP) 

Organização do acolhimento 
aos estudantes, familiares e 

servidores (docentes, 

Organizar rodas de 
conversa, atendimentos 

individuais e/ou em 

Núcleo de Assuntos 
Estudantis (NAE), 

Coordenadoria de Apoio 
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administrativos e 
terceirizados) com os 
suportes necessários; 

grupos, palestras 
educativas com temáticas 
referentes ao autocuidado 
e outras de interesse dos 
estudantes e/ou famílias; 

atividades lúdicas e 
recreativas, projetos 

interdisciplinares, 
reuniões de 

pais/responsáveis e 
visitas domiciliares. 

Pedagógico (CAP), Núcleo 
de Atendimento aos 

Portadores de 
Necessidades Específicas 
(NAPNE) e Professores 

Preparação socioemocional 
dos docentes e demais 

profissionais da educação, 
que podem enfrentar 

situações excepcionais na 
atenção aos estudantes e 

respectivas famílias 

Planejar atividades 
relacionadas ao preparo 

socioemocional de 
alunos, professores e 

demais funcionários do 
Campus para o retorno 

gradual às aulas, de 
forma segura e 

acolhedora. 

Núcleo de Assuntos 
Estudantis (NAE) 

Adoção de regime domiciliar 
para estudantes que sejam de 
grupos de risco, nos termos 

da lei vigente 

Estabelecer estratégias 
pedagógicas para os 

alunos do grupo de risco 
participarem das 

atividades acadêmicas no 
próprio domicílio. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), Núcleo 

de Assuntos Estudantis 
(NAE), Núcleo de 

Atendimento aos Portadores 
de Necessidades 

Específicas (NAPNE) 

Concessão de trabalho 
remoto aos servidores 
(docentes e técnicos 

administrativos) que sejam de 
grupos de risco, nos termos 

da lei vigente, conforme cada 
fase 

Identificar os servidores 
do grupo de risco e 

orientá-los acerca do 
direito ao trabalho remoto, 
conforme normativas em 

vigor. 

Direção Geral 

Realização de reuniões 
pedagógicas com os 

representantes de todos os 
setores envolvidos na 

organização do retorno 
gradual às Atividades 

Pedagógicas Presenciais 

Organizar reuniões, 
conforme planejamento 
coletivo interdisciplinar. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP) 

Definição e Planejamento das 
Atividades Pedagógicas que 

ocorrerão de forma Presencial 
e/ou não Presencial, em 

virtude do retorno gradual e 
necessidade de 

escalonamento de estudantes 
e servidores (docentes e 
técnicos administrativos), 

Coordenar o 
planejamento coletivo 
interdisciplinar para 

definição e organização 
das atividades 

pedagógicas, bem como 
da escala de estudantes e 

servidores durante o 
retorno gradual às aulas 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos. 
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considerando os impactos das 
medidas de isolamento na 

aprendizagem dos estudantes 
e longo período de suspensão 
das atividades educacionais 
presenciais nos ambientes 

escolares 

no Campus. 

Organização dos horários de 
aula de forma a não 

sobrecarregar, além dos 
limites permitidos, os 

docentes e estudantes 

Estruturar o cronograma 
de aulas conforme 

normativa correspondente 
em vigor. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos. 

Organização de modelo de 
Plano de Ensino que 

contemple a possibilidade de 
Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais 
(síncronas e assíncronas) 

Organizar modelo de 
Plano de Ensino em 

conformidade com a fase 
do Campus para a 

retomada gradual das 
aulas presenciais. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP) 

Orientações Pedagógicas, por 
meio dos colegiados de 

cursos e/ou conselhos de 
classe, das adequações 

curriculares, tendo em vista 
que a seleção e priorização 

dos conteúdos deverão focar 
nos objetivos de 
aprendizagem 

Desenvolver estratégias 
pedagógicas orientativas 

acerca da importância 
dos objetivos de 

aprendizagem serem 
contemplados nos 

conteúdos acadêmicos. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos. 

Consideração das adaptações 
necessárias no planejamento 

para estudantes com 
necessidades educacionais 

específicas a ser 
desenvolvido conjuntamente 
com os Núcleos de Apoio a 
Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas 
(NAPNE) dos Campi 

Realizar adaptações 
necessárias no 

planejamento para alunos 
com necessidades 

educacionais específicas, 
considerando a 

avaliação das ações 
inclusivas e atividades 

acadêmicas, tais como a 
utilização de recursos e 

tecnologias digitais, 
acesso a material 

adaptado de acordo com 
as suas particularidades, 
o acesso à internet, às 

adaptações / 
flexibilizações, apoio 

docente, apoio familiar 
etc. de acordo com as 

especificidades 
educacionais de cada 

discente. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), NAPNE, 

Pesquisador Institucional 
(PI), Coordenações de 

cursos. 

Organização e definição de Elaborar fluxograma com Coordenadoria de Apoio 
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fluxo de comunicação aos 
estudantes e familiares com 
várias opções de canais que 
possam otimizar o contato 

com os estudantes 

indicação do caminho da 
comunicação, 

descrevendo os contatos 
(e-mails, WhatsApps, 
telefones, etc.) dos 

setores do Campus a fim 
de facilitar o acesso e a 

comunicação dos 
estudantes e familiares. 

Pedagógico (CAP), 
Pesquisador Institucional 

(PI). 

Orientação aos 
pais/responsáveis dos 
estudantes dos cursos 
técnicos integrados e 

concomitantes sobre os 
horários das aulas e a rotina 

de estudos semanais e 
demais informações 

pertinentes, a fim de que 
possam contribuir com as 
condições favoráveis ao 
melhor desempenho dos 

estudantes nessa nova rotina 

Organizar reuniões de 
pais/responsáveis e/ou 
demais estratégias de 
comunicação para fins 

informativos e de 
orientação. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos, 
NAPNE, Departamento de 

Ensino. 

Organização de atividades 
pedagógicas 

interdisciplinares, com a 
participação de docentes dos 

diversos componentes 
curriculares e demais 

envolvidos no processo 
ensino e aprendizagem 

Organizar encontros 
técnico-pedagógicos, 
cursos, mini-cursos ou 

outras estratégias 
metodológicas. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Departamento de Ensino. 

Realização de procedimentos 
efetivos de combate à evasão 

e retenção escolar com 
constituição de um comitê 

local para desenvolvimento de 
ações de prevenção e 

combate à evasão 

Monitorar os estudantes 
por turma, identificando 

fragilidades pedagógicas 
e psicossociais que 

podem comprometer o 
processo de ensino 

aprendizagem a fim de 
propor soluções; 

Identificar estudantes em 
possível situação de 

vulnerabilidade 
socioeconômica para 

inclusão em programas 
de assistência ao 

educando; 
Identificar dificuldades de 
aprendizagem e orientar a 

adoção de possíveis e 
adequadas ações de 

intervenção. 
Estabelecer estratégias 

Comitê local específico 
(NAE, Coordenações de 

cursos, NAPNE, DE, CAP) 
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de busca ativa dos 
estudantes que não 

estejam participando das 
atividades, sejam elas 

presenciais ou não 
presenciais, conforme o 

caso. 

Organização dos calendários 
acadêmicos em conformidade 
com o cronograma geral do 
Campus com as etapas para 
o retorno presencial, com a 

permissão excepcional do não 
cumprimento do mínimo de 
200 dias de efetivo trabalho 

escolar, desde que cumprida 
a carga horária mínima anual 

dos cursos nos termos do 
Parecer CNE/CP nº 6/2021. 

Elaborar calendário 
acadêmico em 

conformidade com a fase 
de retorno gradual das 

aulas presenciais e com 
as normativas em vigor. 

Coordenadoria de Apoio 
Pedagógico (CAP), 

Coordenações de cursos 
superiores. 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo com base na Portaria 3.350 da PRENAE 

(2021). 
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10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

As Tabelas a seguir apresentam os cronogramas das fases de 

publicização das etapas que serão executadas, detalhadas nas seções anteriores. 

 

Tabela 2 - Cronograma de Execução das Ações de Publicização da Fase 3 de Retorno 

AÇÕES PARA O RETORNO NA FASE 3 DATA 

Publicização dos Protocolos de Segurança para os 

Alunos 

Dia 25/10 às 13h 

Protocolos de Segurança/Sanitários para os Servidores Dia 27/10 às 16h 

Reunião com os Servidores para Alinhamento das 

Diretrizes de Ensino/Pesquisa/Extensão 

Dia 28/10 de 9h às 12h 

Acolhimento dos Servidores com Palestra Motivacional e 

Palestra Sobre Ensino Híbrido 

Dia 03/11 de 9h às 12 e 

de 14h – 17h 

Formato de Ensino Para Alunos e Familiares Dia 04/11 de 9h às 12h 

Acolhimento de Alunos EPTNM Dia 05/11 de 8h30 às 

12h e de 14h30 às 17h 

Acolhimento de Alunos da Educação Superior Dia 05/ de 18h30 às 

21h30 

Início do Segundo Semestre Letivo de 2021 – 

Presencialmente 

Dia 08 de Novembro de 

2021. 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 

 

Tabela 3 - Cronograma de Execução das Ações de Publicização da Fase 4 de Retorno 

AÇÕES PARA O RETORNO NA FASE 4 DATA 

Reunião com os Servidores para Alinhamento do 

Planejamento de Ensino/Pesquisa/Extensão 

De 10 a 16 de março/2022 de 

9h às 12h e de 14h às 17h 

Encontro Pedagógico Dias 17 e 18 de março/2022 de 

9h às 12 e de 14h às 17h 

Início do Primeiro Semestre Letivo de 2022 – 

Presencialmente 

Dia 21 de Março de 2022. 

Fonte: IFMA – Campus São Luís - Monte Castelo (2021). 
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ANEXO I 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

  

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE  

  

Eu, __________________________________________, RG nº 

___________________, CPF nº___________________, declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 

setembro de 2021, que me enquadro em situação de afastamento das atividades 

presenciais em razão de possuir fator, condição ou situação de risco para 

agravamento de Covid-19, nos termos do inciso I do art. 4º desta Instrução 

Normativa. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra 

atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período. Declaro, 

por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às 

sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

  

  

 ________________ , ____ de ______________ de _______. 

  

Local e data 

  

  

_________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR(ES) SOB GUARDA EM IDADE 

ESCOLAR 

   

Eu, __________________________________________, RG nº 

___________________, CPF nº___________________ declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 

setembro de 2021, que tenho filho(s) ou menor(es) sob guarda em idade escolar ou 

inferior que necessita(m) da minha assistência, portanto, necessito ser submetido a 

trabalho remoto com data de início __________________, e enquanto vigorar a 

norma local, conforme o ato normativo __________________, que suspendeu as 

atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao 

Coronavírus. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma 

outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse período e que não 

possuo cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto que comigo resida apto a 

prestar assistência ao (s) meu(s) filho(s) em idade escolar. Declaro, por fim, que 

estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções 

penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

Local e data  

________________________________________________ 

Assinatura/padrasto/madrasta ou responsável pela guarda  

  

Informações adicionais: 

Dados cônjuge: 

Nome Completo: 

Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não 

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho): 

Dados do menor sob guarda (deve ser preenchido para cada menor): 

Nome Completo: 

Idade: 

Escola: ( ) Pública ( ) Privada 

UF da Escola: 

Cidade da Escola: 
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ANEXO III 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 

 

  

AUTODECLARAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO 

 

  

Eu, ______________, RG nº ______, CPF nº ________, declaro para fins 

específicos de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de 

setembro de 2021, que completei o ciclo vacinal de imunização contra a COVID-19, 

já transcorridos mais de trinta dias desta completa imunização. Declaro ainda que 

me enquadro nas hipóteses previstas no inciso I, art. 4º, da referida Instrução 

Normativa, mas minha(s) comorbidade(s) apresenta(m)-se controlada(s) e 

estável(is), podendo retornar ao trabalho presencial. Declaro, por fim, que estou 

ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, 

cíveis e administrativas previstas em Lei. 

  

_____________ , __ de _____ de ______. 

  

Local e data 

  

 

________________________________ 

  

Assinatura 

  



 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO / DIRETORIA DE ENSINO TÉCNICO 

ANEXO IV 

NOTA TÉCNICA Nº 002 DETEC/IFMA - Monte Castelo 

SÃO LUÍS- MA, 25 de outubro de 2021 

EMENTA 

Calendário Acadêmico 2021.2/ DETEC para os cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) do Campus São Luís – 

Monte Castelo.  

 

 

 

Considerando o planejamento das Atividades Pedagógicas dos cursos EPTNM do Campus São Luís -Monte 

Castelo para o semestre letivo de 2021.2, a Diretoria de Ensino Técnico- DETEC, deste Campus, publica o Calendário 

Acadêmico 2021.2 para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

Ressalta-se que, para o  retorno gradual às atividades presenciais, previsto para iniciar em 08/11/2021, o IFMA 

campus Monte Castelo adotará o modelo de aulas no formato misto para os cursos EPTNM, conforme previsto na etapa 

03 da Portaria 3350/2021, conjugando momentos alternados de aulas presenciais e atividades não presenciais 

assíncronas. 

 Esta Nota Técnica tem por objetivos principais orientar os docentes e outros servidores vinculados à EPTNM, 

regulamentar algumas matérias ligadas ao ensino técnico, além de determinar datas, ações e outras providências 

necessárias ao bom andamento do processo pedagógico.  

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. REGULAMENTAÇÃO/ORIENTAÇÕES/DETERMINAÇÕES  



 

Art. 1º O Calendário Acadêmico de 2021 DETEC/ MTC foi reelaborado flexibilizando os dias letivos do segundo 

semestre (80 dias) e assegurando com o cômputo de  atividades  pedagógicas não presenciais o cumprimento integral 

das cargas horárias dos programas e das atividades dos componentes curriculares.  

 Art. 2º Todos os docentes deverão ter conhecimento das datas e prazos determinados pelo Calendário Acadêmico, em 

especial os de início e término das etapas letivas , bem como da entrega de diários de classe no sistema acadêmico- SUAP. 

Art. 3º Para cada 2h/a de atividades presenciais, o professor disponibilizará aos estudantes 1h/a de atividade assíncrona 

até perfazer a carga horária e os conteúdos previstos para o respectivo componente curricular no Plano de Curso ou 

Projeto Político Pedagógico. 

● CH de 40h (2 h/a presenciais + 1 h/a atividade assíncrona.);  

● CH de 60h (3 h/a presenciais + 2 h/a atividade assíncrona);  

● CH de 80h  (4 h/a presenciais + 2 h/a atividade assíncrona); 

Art. 4º Os sábados serão contabilizados como dias letivos, devendo ser usados prioritariamente para realização de 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais- Assíncronas.  

Art. 5º No início de cada semestre, os diários de classe de todos os componentes curriculares estarão disponíveis no 

Sistema Acadêmico- SUAP, devendo cada docente verificar as informações contidas (nome do componente curricular, 

nome do professor, número de alunos, nomes dos alunos, curso etc). No caso de alguma inconsistência, o docente deverá 

comunicá-la ao Núcleo de Registro Escolar- NRE ou à Diretoria de Ensino Técnico- DETEC. Esta comunicação poderá 

ocorrer via e-mail institucional.  

Art. 6º Constituir-se-á dever do professor: I - atualizar o diário no sistema acadêmico com registro dos conteúdos 

ministrados e frequência; e II - efetivar o lançamento da nota de seu componente curricular (disciplina) no sistema 

acadêmico e entregar cópia impressa à respectiva coordenação de curso, ou setor equivalente, ao final de cada etapa, de 

acordo com o prazo estabelecido no calendário escolar (Art. 9º Res. CONSUP/IFMA nº 114/2019).  

Art. 7º A atualização de que trata o artigo anterior deverá ser efetuada no dia da aula de modo a permitir o 

acompanhamento pedagógico por parte dos setores responsáveis, pelos alunos e seus responsáveis legais, assim como o 

lançamento das notas no sistema acadêmico para que se possa ter os resultados do desenvolvimento dos alunos durante 

todas as etapas. 

Art. 8º. O Calendário Acadêmico 2021.2 do Campus São Luís – Monte Castelo determina as seguintes DATAS DE ENTREGA 

DOS DIÁRIOS 

 17/01/2022: Data-limite para registro e entrega dos diários de 1ª Etapa 2021.2 e da Recuperação da 1ª Etapa 

 26/ 02/2022: Data-limite para registro e entrega dos diários de 2ª Etapa 2021.2 e das Atividades de Recuperação 

Final 

Art. 9º. É recomendado que todos os servidores conheçam as Normas da Instituição, dentre as quais, destacamos:  

• A Resolução nº 114/2019, que dispõe sobre a Sistemática de Avaliação da EPTNM do IFMA;  

• A Resolução nº 009/2014, que dispõe sobre o Regime Disciplinar Discente do IFMA;  

• Nota Técnica Nº 002/2015-DETEC/IFMA-Monte Castelo, que regulamenta o Regime Disciplinar Discente do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA no âmbito do Campus São Luís – Monte Castelo;  

• A Resolução nº 014/2014, que dispõe sobre as Normas Gerais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFMA; 



 

• A Portaria 3350/2021 PRENAE, que autoriza o Retorno Gradual às Atividades Presenciais em todos os campi do Instituto 

Federal do Maranhão e na Reitoria, de acordo com as Diretrizes contidas na referida Portaria 

Art. 10. Os períodos dos Conselhos de Classe (prognóstico e deliberativo) são determinados pelo Calendário Acadêmico, 

sendo obrigatória a presença de todos os docentes das disciplinas ofertadas na turma do curso vigente, garantida a 

representatividade de dois discentes de cada turma, da CAP, NAE, NAPNE e da Coordenadoria do respectivo curso (Art. 17 

da Res/IFMA nº 124/2019).  

§ 1º Após as reuniões dos Conselhos de Classe (prognóstico e deliberativo), caso seja solicitada, a CAP emitirá declaração 

certificando a participação do docente.  

§ 2º Em caso de impedimento para participar dos Conselhos de Classe (prognóstico e deliberativo), o docente deverá 

apresentar justificativa comprovada à Diretoria de Ensino Técnico- DETEC/ MTC. 

Art.11. Em caso de eventuais ausências do docente em seu horário de trabalho (aulas, reuniões do Conselho de Classe, 

Assembleia Departamental, reuniões de planejamento etc.), essas faltas deverão ser devidamente justificadas, de acordo 

com o que dispõe o Art. 44 da Lei 8.112/1990. 

§ 1º A justificativa de faltas por motivo de saúde, necessariamente, deverá ser registrada no Subsistema Integrado de 

Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), devendo ser observadas as seguintes obrigações (arts. 202, 203, § 4º, 204 da Lei nº 

8.112, de 1990, Decreto nº 7.003, de 09/11//2009 e ON SRH/MP nº 03, de 23/02/2010, republicada em 18/03/2010) ou 

segurado do RGPS (artigos 59 e 60 § 4º da Lei nº 8.213, de 1991): 

I. A licença de 1 a 14 dias para tratamento da própria saúde do servidor poderá ser dispensada de perícia, desde 

que sejam atendidos os seguintes pré-requisitos: a. Os atestados médicos ou odontológicos concedam até 

cinco dias corridos, computados fins de semana e feriados; b. O número total de dias de licença seja inferior a 

15 dias no período de 12 meses, a contar da data de início do primeiro afastamento; c. O atestado deverá ser 

apresentado à DGP (em envelope lacrado, identificado e marcado como confidencial, constando o último dia 

trabalhado e telefone para contato com o servidor e sua chefia imediata) no prazo máximo de cinco dias 

corridos, contados da data do início do afastamento do servidor. Caso o prazo para entrega do atestado exceda 

os cinco dias corridos, deverá ser justificado e o servidor submetido a avaliação pericial presencial, cabendo ao 

perito a concessão da licença ou não. 

II. A licença de até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses, será avaliada por perícia singular e 

acima deste número de dias, obrigatoriamente, por junta oficial. 

III. § 2º A justificativa de falta por motivo de afastamento autorizado pela Instituição deverá está acompanhada da 

respectiva portaria de liberação ou, pelo menos, do número do processo que a solicitou. § 3º As ausências por 

outros motivos deverão ser justificadas, acompanhadas das devidas comprovações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOVEMBRO 2021  
 08- Início da 1º Etapa de 2021.2 e da Programação 
Especial de Estudo 
 08 a 19- Avaliação Diagnóstica 
 15- Proclamação da República ( FERIADO) 

 
 
 
 
SÁBADOS LETIVOS: 13, 20 e 27 

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 = 19 ; Acumulados: 120;  

 

DEZEMBRO 2021  06 a 10- Período de Solicitação  de Aproveitamento de estudos e 
trancamento de matrículas 2021-2 

 08 - Nossa Senhora da Conceição (FERIADO) 

 24 -Véspera de Natal (PONTO FACULTATIVO) 

 25 - Natal (FERIADO) 

 28- Término da 1º Etapa/ 2021-2/ da 1º  Etapa da 
Programação Especial de Estudos 

 29 - Início da 2º Etapa de 2021-2 e Início do Período de 
Recuperação da 1ª Etapa 

 31 - Véspera de Ano Novo (PONTO FACULTATIVO) 

 

SÁBADOS LETIVOS: 04, 11 e 18 

D S T Q  Q S S 

   1 2 3   
4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 1
3 

14 1
5 

16 1
7 

18 

19 2
0 

21 2
2 

23 2
4 

25 

26 2
7 

28   
2
9 

30 3
1 

 

       Dias letivos = 23; Acumulados =  143 

 

JANEIRO 2022  01 - Confraternização Universal (FERIADO) 

 03 a 07- Férias letivas (05 dias – 1º período) 

 10 -  Retorno às atividades escolares 

 17- Data- limite para registro e entrega dos diários da 1º 
Etapa 2021-2 

   e da Recuperação 1ª Etapa 2021-2 

 17 a 21- Conselho de Classe Prognóstico 

 19- Prazo para Coordenações de Curso notificarem via e-mail as 
pendências no preenchimento dos diários de 1ª Etapa/ 2021.1 e 
da Recuperação da 1ª Etapa 

 

 

SÁBADOS LETIVOS: 15, 22 e 29 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 1
0 

11 1
2 

13 14 1
5 

16 1
7 

18 1
9 

20 21 2
2 

23 2
4 

25 2
6 

27 28 2
9 

 
30 

3
1 

     

Dias letivos = 19; Acumulados =  162 

 

FEVEREIRO 2022  

 14 a 18- Período de Rematrícula e Reabertura de Matrícula 
2022.1 

 22- Término da 2ª Etapa 2021-2 e da Programação Especial 

D S T Q Q S S 

    1     3 4  

CALENDÁRIO 2021.2 DETEC/MTC (Formas: Integrada, Concomitante e Subsequente) 



 

2 5 de Estudos 

 23 a 25- Atividades de Recuperação Final 

 26 - Carnaval (FERIADO) 

 26- Data- limite para registro e entrega dos diários da 1º 
Etapa 2021-2 

 e da Recuperação 1ª Etapa 2021-2 

 28- Início das Férias letivas (10 dias) 

 

 

SÁBADOS LETIVOS: 05, 12 e 19 

6 7 8 9 10 1
1 

12 

13 14 1
5 

16 17 1
8 

19 

20 21 2
2 

23 24 2
5 

26 

27 28     
 

Dias letivos = 19; Acumulados = 181 

 

 

 

 

MARÇO 2022  10 a 16- Intervalo ( Término do 2º semestre de 2021.2  e 
Início do 1º semestre de 2022.1) 

 09- Término das Férias letivas 

 10 a 16- Planejamento Docente 

 17 e 18- Encontro Pedagógico 2022 

 21- Início da 1º Etapa de 2022-1 e da Programação Especial de 
Estudos 

 

 

 

 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 1
2 

13 1
4 

15 1
6 

17 18 1
9 

20 2
1 

22 2
3 

24 25 2
6 

27 2
8 

29 
3
0 

  
31 

  

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 

 Início das aulas 

 Feriados, Pontos Facultativos, Sábados não letivos 

 Sábados letivos 

 Férias letivas 

 Atividades de Recuperação Final 

 



 

 

QUADRO RESUMO DIAS LETIVOS 

ESPECIFICAÇÃO PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 

DIAS LETIVOS 101 dias 80 dias 

INÍCIO/ TÉRMINO 10/05/ 2021 a 09/10/2021 08/11/2021 a 22/02/2022 

SEGUNDAS- FEIRAS 18 dias 14 dias 

TERÇAS- FEIRAS 16 dias 15 dias 

QUARTAS- FEIRAS 17 dias 14 dias 

QUINTAS- FEIRAS 16 dias 14 dias 

SEXTAS- FEIRAS 17dias 12 dias 

SÁBADOS 17 dias 12 dias 

 

 

QUADRO REFERÊNCIA DE SÁBADOS LETIVOS- 2021.2 

 

 DATA DIA DE REFERÊNCIA DATA DIA DE REFERÊNCIA 

13/11/2021 Segunda-Feira 15/01/2022 Segunda-Feira 

20/11/2021 Terça-Feira 22/01/2022 Terça-Feira 

27/11/2021 Quarta-Feira 29/01/2022 Quarta-Feira 

04/12/2021 Quinta-Feira 05/02/2022 Quinta-Feira 

11/12/2021 Sexta-Feira 12/02/2022 Sexta-Feira 

18/12/2021 Sexta-feira 19/02/2022 Sexta-Feira 

TOTAL: 12 SÁBADOS 

 



 

 



 
 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOVEMBRO 2021  03 a 05: Formação Continuada 

 08: Início da 1ª Etapa do período letivo 2021/2 
 08: Encontro com Calouros - DRG, DESU, DAE, DPPGI, DEPE, DERI, 

NAE, Chefes e Coordenadores de Cursos de Graduação. 

   08 a 10: Inclusão e exclusão de disciplinas – Q-acadêmico/suap 
   08 a 10: Ambientação dos Alunos– Coordenadores de Cursos. 

 08 a 10: Solicitação de Aproveitamento de Estudos – Protocolo e 

Coordenadorias de cursos. 

 16 a 19: Solicitação de Dispensa em Educação Física – DESU. 

  30: Prazo final para a emissão dos pareceres de aproveitamento de estudos 

por parte dos Departamentos/Coordenações/Colegiado de Cursos 

 

D S T Q Q S S 

  01   02     03     04 05 06 

07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

FERIADOS: 

15 – Proclamação da República 

Dias de Trabalho Acadêmico Efetivo = 19;  

 
 

DEZEMBRO 2021  06: Último prazo para defesa de Monografia para os Formandos 2021/1. 

  10: Término da 1ª Etapa do período letivo 2021/2. 

  11: Início da 2ª Etapa do período letivo 2021/2. 

 13: Prazo final para a entrega dos diários de classe da 1ª Etapa – 2021/2 via 

Sistema Acadêmico e/ou SUAP. 

  13 a 17: Solicitação de trancamento de matrícula em 2021/2 (pode ser feita 

por e-mail:  desu@ifma.edu.br) anexando a cópia da RG. 

 10: Último prazo para a solicitação de Colação de Grau dos formandos 

2021/1, que não apresentam pendências no histórico escolar. 

 14: Divulgação da listagem de alunos aptos a participarem da Colação de 

Grau 2021/1. 

 15: Reunião com os formandos 2021/1 

 20: Solenidade de Colação de Grau para os alunos concluintes 2021/1. 

 

D S T Q Q S S 

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

FERIADOS: 

08 – Nossa Senhora da Conceição. 

24 – Véspera de Natal 

25 – Natal. 

31 – Véspera de Ano Novo. 

Dias de Trabalho Acadêmico Efetivo = 23; Acumulado = 42. 

 

JANEIRO 2022     03 a 07: Férias Docentes (05 dias – 1º período/2022) 

 10: HORÁRIOS 2022/1 – Início da organização dos horários. 
    10: Retomada da 2ª etapa semestre 2021/2. 

 10 a 14: Solicitação de Reabertura de Curso, com Matrícula Trancada, 

2022/1. 

 10 a 14: Solicitação de Readmissão de Curso com Abandono ou Evasão, 

para 2022/1. 

 10 a 14: Levantamento de vagas para transferência Interna, Externa e 

Graduados. 

 21: Término da 2ª Etapa do período letivo 2021/2. 

 22: Início da 3ª Etapa do período letivo 2021/2. 

 18: Publicação do Edital para preenchimento de vagas de transferência             

interna, externa e graduados para 2022/1. 
 26: Reunião com Chefes de Departamentos e Coordenadores de Cursos. 

 28: Prazo final para a entrega dos diários de classe da 2ª Etapa – 2021/2 via 

Sistema Acadêmico e/ou SUAP. 

 31: Finalização dos Horários para 2022/1 (Coordenações de Cursos e 

Chefias Departamentais). 

D S T Q Q S S 

      01 

02 03 04 05 06 07 08 

09 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28   29 

30 31      

FERIADOS: 

01 – Confraternização Universal. 

Dias de Trabalho Acadêmico Efetivo = 19; Acumulado =61. 

CALENDÁRIO 2021/2 - CURSOS DE GRADUAÇÃO – MONTE CASTELO 

1.   

CALENDÁRIO 2021 – CURSOS DE GRADUAÇÃO – MONTE CASTELO 

mailto:desu@ifma.edu.br


 

 

 

 
FEVEREIRO 2022  14: Publicação do Edital de Monitoria – www.ifma.edu.br 

 21 a 25: Inscrições em Seleção de Monitoria (Coordenações de Cursos). 

 22: Término da 3ª Etapa do período letivo 2021/2. 

 25: Prazo final para a entrega dos diários de classe da 3ª Etapa – 2021/2 via 

Sistema Acadêmico e/ou SUAP. 

 23 a 25: Reposição e Prova Final 2021/2. 

 25: Prazo máximo para entrega na DESU pelas coordenações de curso das 

análises de aproveitamento de estudos dos transferidos e graduados. 

 

 

D S T Q Q S S 

  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

FERIADOS: 

 

Dias de Trabalho Acadêmico Efetivo = 19; Acumulado =80.  

 
MARÇO 2022  28/02 a 09/03: Férias docentes (10 dias) 

 07 a 10: Rematrícula dos alunos veteranos para 2022/1 

 15: Resultado da seleção de Monitores. 

 17 e 18: Encontro Pedagógico. 

 21: Início do semestre 2022/1 
 21: Início da 1ª Etapa do período letivo 2022/1 
 21: Encontro com Calouros - DRG, DESU, DAE, DPPGI, DEPE, DERI, 

NAE, Chefes e Coordenadores de Curso. 

 21 a 23: Inclusão e exclusão de disciplinas (internet) 
 21 a 26: Ambientação dos Alunos– Coordenadores de Cursos. 

 21 a 26: Solicitação de Aproveitamento de Estudos – Protocolo e 

Coordenadorias de cursos. 
 28 a 31: Solicitação de Dispensa em Educação Física – DESU 

D S T Q Q S S 

  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29   30     31   

FERIADOS: 

01: Carnaval 

02: Quarta-Feira de Cinzas (Ponto Facultativo) 

 
 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO – 2021/2 

 

Especificação Semestre 2021/2 Total Dias 

Início 08/11/2021 - 

Término 22/02/2022 - 

1ª ETAPA 08/11/2021 a 10/12/2021 27 

2ª ETAPA 11/12/2021 a 30/12/2021 15 

Retomada da 2ª ETAPA 10/01/2022 a 21/01/2022 11 

3ª ETAPA 22/01/2022 a 22/02/2022 27 

REPOSIÇÃO/FINAL 23 a 25/02/2022 - 

DIAS LETIVOS 80 80 

 

 

 

http://www.ifma.edu.br/

