
Fase 0

Descrição Atividades
permitidas

Período Avaliação e
monitoramento

Suspensão total das
atividades
acadêmicas e
administrativas
presenciais

Manutenção das
Atividades
Educacionais Não
Presenciais
Emergenciais
(AENPE)

Trabalho
administrativo
remoto

Monitoramento e
diagnóstico das
condições sanitárias
e epidemiológica

Prévio à reabertura
dos campi e da
Reitoria do IFBA.

Decreto de
suspensão das
atividades
acadêmicas nas
Instituições de
Ensino.

Fase 1

Descrição Atividades
permitidas

Período Avaliação e
monitoramento

Suspensão parcial
das atividades
administrativas e
acadêmicas
presenciais, com
retorno
semipresencial
limitado à 20% do
efetivo de
servidores(as)

Preparação do
campus para
retorno de
atividades
acadêmicas
presenciais

Dimensionamento
do número de
servidores e dos
setores que
necessitam
trabalhar
presencialmente.

Mapeamento e
metrificação dos
espaços a serem

No mínimo 15 dias
antes da fase 2,
com o retorno
parcial das
atividades letivas
presenciais.

Autorização de
retomada das
atividades
presenciais pelas
autoridades
sanitárias estaduais.

Início da vacinação
dos profissionais de
educação no
município de
localização do
campus.

*Abaixo de 70% de
ocupação dos leitos
na rede pública de
inserção do campus



utilizados.

Aquisição de
compras e de
contratos de EPI e
serviços de
manutenção

Retorno de
atividades
acadêmicas para
conclusão de TCC,
Pesquisas ou
cumprimento de
estágio, desde que
garantida a
obediência a todas
as normas de
segurança.

e orientações .

● * O risco alto de colapso hospitalar é alcançado quando a taxa de ocupação dos leitos atinge
valores entre 70% e <85% segundo classificação proposta pelo Conselho Nacional de
Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(FIOCRUZ, 2020). – [Texto extraído do boletim região oeste da Bahia]

Fase 2

Descrição Atividades
permitidas

Período Avaliação e
monitoramento

Suspensão parcial
das atividades
administrativas e
acadêmicas
presenciais, com
retorno
semipresencial
limitado à
80% das atividades
administrativas e
40% das atividades
acadêmicas

Retorno de
atividades
presenciais:

● Possibilidade de
retorno das
atividades para
estudantes
formandos para
aulas de
laboratórios e
realização de
experimentos para
projetos
integradores e TCC;
● Aulas de
laboratório com

No mínimo 21 dias
antes da fase 3,
com ampliação do
retorno parcial das
atividades letivas
presenciais.

Autorização de
retomada das
atividades
presenciais pelas
autoridades
sanitárias estaduais.

*Completada a fase
de Imunização dos
profissionais de
educação no
município de
localização do
campus

Orientações do
município relativas



escalonamento de
dias e horários para
redução de fluxo de
circulação de
pessoas.
● Retorno de
servidores(as) que
não se enquadrem
em grupo de risco e
atuem em setores
essenciais à
realização das
atividades
acadêmicas.
● Avaliação das
demandas discentes
em relação à
condição/situação
de risco
● Dimensionamento
do número de
servidores e dos
setores que
necessitam
trabalhar
presencialmente
para acionamento
da Fase 3.

ao retorno das
atividades
educacionais.

● * Imunização não é obrigatória

Fase 3

Descrição Atividades
permitidas

Período Avaliação e
monitoramento

Suspensão parcial
das atividades
acadêmicas
presenciais, com
retorno
semipresencial
limitado à
60% das atividades.

Retorno de
atividades
presenciais:
● Retorno de
estudantes
formandos para
aulas de laboratório
e realização de
experimentos para a
conclusão de
Projetos
integradores e TCC;
● Retorno das
disciplinas que
prevêem atividades

No mínimo 21 dias
antes da fase 4,
com ampliação do
retorno parcial das
atividades letivas
presenciais.

Autorização de
retomada das
atividades
presenciais pelas
autoridades
sanitárias estaduais.

Completada a fase
de Imunização dos
profissionais de
educação no
município de
localização do
campus



práticas em seus
PPC exclusivo para
as turmas de
formandos dos
cursos técnicos e
superiores.
● Facultar retorno
de atividades
acadêmicas
regulares aos
estudantes
concluintes dos
cursos técnicos.
● Disponibilização
de laboratórios de
informática para
acesso de
estudantes as
AENPE;
● Dimensionamento
do número de
servidores e de
setores que
necessitam
trabalhar
presencialmente na
fase 4.

Vacinação acima de
50% da população
com idade igual ou
superior a 18 anos
nos municípios em
que se localiza os
campi.

Orientações do
município relativos
ao retorno das
atividades
educacionais

Fase 4

Descrição Atividades
permitidas

Período Avaliação e
monitoramento

Retomada das
atividades
presenciais

Retorno das
atividades regulares

Após o mínimo 21
dias da fase 3, com
ampliação do
retorno parcial das
atividades letivas
presenciais.

Autorização de
retomada das
atividades
presenciais pelas
autoridades
sanitárias estaduais.

Completada a fase
de Imunização
prevista no
calendário para
os(as) profissionais
de educação no
município de
localização do
campus



* Vacinação acima
de 70% da
população  com
idade igual ou
superior a 18 anos
nos municípios em
que se localiza os
campi.

Orientações do
município relativos
ao retorno das
atividades
educacionais

*Considerando a transmissibilidade da covid-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da população precisaria
estar imune (assumindo uma população com interação homogênea) para interromper a circulação do vírus.
Desta forma seria necessária a vacinação de 70% ou mais da população para eliminação da doença, a
depender da efetividade da vacina em prevenir a transmissão. Disponível em:
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_
V3_28.04.pdf

5. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÕES

a) Indicar servidores(as) ou estudantes que se enquadrem nas restrições de gestante,
lactante, filhos em idade escolar ou inferior (educação infantil ou ensino fundamental I e II);

● Levantamento está sendo feito por meio de pesquisa

b) Resguarda de grupos de riscos;
● Levantamento está sendo feito por meio de pesquisa

c) Atividades que devem permanecer proibidas até o retorno regular;
● Atividades em Auditório
● Alimentação no recreio coberto
● Utilização da quadra e ginásio

d) Resguarda de servidores(as) que utilizam transporte coletivo urbano ou interurbano no
trajeto para campus ou reitoria.

● Levantamento está sendo feito por meio de pesquisa

e) Atividades que devem continuar a ocorrer por meios virtuais (não presenciais) até a fase
4.

6. Outras Contribuições
1) Considerar o coeficiente de contaminação;

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANONACIONALDEVACINACAOCOVID19_ED06_V3_28.04.pdf


2) Verificar a questão do transporte escolar a partir de cidades vizinhas


