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Dimensão 1
Mapeamento de grupo de risco e 
diagnóstico epidemiológico



Mapeamento de grupo de risco

Mapeamento de gestão de grupo de risco da 
COVID-19:

Participantes: 1928 participantes
Docentes: 843 professores(as)
TAE: 662 técnicos
Terceirizados: 423 funcionários 

Trabalhadores N. grupo de risco

Docente 383

TAE 245

Terceirizado 89

Reside no mesmo município

Cargo Sim Não

Docente 481 361

TAE 476 174

Terceirizado 388 39



Mapeamento de grupo de risco
Trabalhadores Tem filhos em idade escolar ou 

inferior

Docente 378

TAE 295

Terceirizado 179 Qual o meio de transporte utilizado?

Cargo Transp. 
próprio

Ônibus Metrô Outros

Docente 560 178 8 71

TAE 365 187 19 69

Terceirizado 202 128 2 89



Mapeamento de grupo de risco

Grupo de Risco Docente TAE Terceirizado
Idosos (Idade igual ou sup. a 60 anos) 48 28 8

Doenças cardiovasculares 139 84 42

Câncer 3 2 2

Doenças Pulmonares 59 45 7

Baixa imunidade 4 3 0

Doenças renais 4 3 0

Diabéticos 36 13 11



Mapeamento de grupo de risco

Grupo de Risco Docente TAE Terceirizado

Gestante Alto Risco 3 5 3

Doenças no fígado 11 5 1

Obesos 34 20 9

Não pertenço a nenhum dos grupos anteriores 358 319 262

Não sei informar se pertenço alguns dos grupos anteriores 59 48 16

Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos 5 7 0

Portadores de doenças cromossômicas e com estados de 
fragilidade imunológica 0 0 0



Dados Covid-19 nos municípios (27/04/2021) Fonte: www.saude.ba.gov.br 



Dados Covid-19 nos municípios (27/04/2021)



Dados Covid-19 nos Municípios (27/04/2021)



Dados Covid-19 nos Municípios (27/04/2021)



Dados Covid-19 nos Municípios (27/04/2021)



Dimensão 2
Plano de Retomada do IFBA



Planos de retorno gradual e parcial
Fase 0 - Suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais 

Fase 1 - Suspensão parcial das atividades acadêmicas e administrativas, com retorno semipresencial limitado 
à 20% do efetivo de servidores(as)

Fase 2 - Suspensão parcial das atividades acadêmicas e administrativas, com retorno semipresencial às 
atividades administrativas e acadêmicas para práticas de laboratórios

Fase 3 - Suspensão parcial das atividades acadêmicas e administrativas, com retorno semipresencial às 
atividades administrativas e acadêmicas das práticas de laboratórios obrigatórias para turmas 
concluintes/formandos.

Fase 4 - Retomada completa das atividades presenciais

Adaptado da FIOCRUZ. Manual de biossegurança para reabertura de escolas no contexto da COVID-19. 
Versão 1. Rio de Janeiro, 2020



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 XX% 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 de espaços a serem utilizados.

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

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

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 XX% de ocupação dos 
leitos na rede municipal de 
inserção do campus.



Fase 2
Descrição Atividades permitidas Período Avaliação e monitoramento

Suspensão parcial das 
atividades 
administrativas 
presenciais e total das 
atividades acadêmicas 
presenciais com até 
XX%

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 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.

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.

Imunização completa dos 
profissionais de educação no 
município de localização do campus

Abaixo de XX% de ocupação dos 
leitos na rede municipal de inserção 
do campus.



Fase 3
Descrição Atividades permitidas Período Avaliação e monitoramento

Suspensão parcial das 
atividades 
administrativas 
presenciais e total das 
atividades acadêmicas 
presenciais com até 
XX%

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 
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.

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.

Imunização completa dos 
profissionais de educação no 
município de localização do 
campus

Vacinação acima de XX% da 
população dos municípios em que 
se localizam os campi do IFBa.

Abaixo de XX% de ocupação dos 
leitos na rede municipal de 
inserção do campus.



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.

Imunização completa dos 
profissionais de educação no 
município de localização do 
campus.

Vacinação acima de XX% da 
população nos municípios em que 
se localiza os campi.

Taxa de ocupação de leitos 
abaixo dos XX% nos municípios 
em que se localiza os campi.



Restrições
● Resguardar servidores(as) e estudantes que tenham filhos em idade escolar ou inferior (educação 

infantil ou ensino fundamental) até a fase 3.
● Resguardar estudantes e servidores(as) que residam com pessoas pertencentes ao grupo de risco cuja 

comodidades ou faixa etária ainda não tenham sido alvo do plano de vacinação local até a fase 3.
● Resguardar servidores(as) e estudantes que compõem grupos de riscos ao retorno das atividades 

presenciais até a fase 4.
● Manter até a fase 3 a proibição da realização de atividades em auditórios, ginásios ou visitas técnicas, 

bem como qualquer outra atividade que promova aglomeração. 
● Priorizar a resguarda de servidores(as) que utilizam serviço de transporte coletivo urbano ou 

interurbano no trajeto para o campus ou Reitoria.
●  Priorizar a realização de reuniões administrativas ou pedagógicas por meios virtuais até a fase 3. 



Fluxo

● As fases da retomada das atividades semipresenciais ou presenciais serão modificadas por meio de 
resolução do Conselho Superior do IFBA.

● As solicitações de modificação das fases podem ser enviadas pelos Comitês Locais de Prevenção e 
Combate a COVID-19.

● O Comitê Central de Prevenção e Combate a COVID-19  analisará e deliberará sobre envio das 
solicitações para o Conselho Superior.

● Caberá ao Conselho Superior avaliar pela alteração das fases para os campi e/ou para todo o IFBA.



Dimensão 3
Retomada das câmaras técnicas



Plano de Retomada

Administração

Comunicação
 

Higiene e 
Segurança do 

Trabalho

Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Comitês Locais

Saúde e 
Qualidade de 

Vida

Câmaras 
Técnicas



Atuação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão

Ações e avaliações
● Quantitativos de estudantes em turmas concluintes;
● Análise de disciplinas que contém atividades práticas previstas nos Projetos 

Pedagógicos de Curso;
● Elaborar planejamento de escalonamento de atividades para as fases 2 e 3;
● Organizar atividades de acolhimentos antes das fases 2 e 3.
● Atividades de estágio profissional supervisionado permitida a partir da fase 1.
● Atividades de extensão e de pesquisa permitidas a partir da fase 2;
● Assistência e acompanhamento estudantil para retorno das atividades 

semipresenciais.



Atuação da Câmara de Comunicação

Ações e avaliações

● Organizar campanha de orientação aos protocolos de biossegurança nos 
campi que entrarem nas fases 2, 3 e 4;

● Colaborar com a sinalização dos espaços institucionais com informações 
sobre protocolos;

●



Atuação da Câmara de Qualidade de Vida

Ações e avaliações

● Identificar do grupo de risco flutuante (gestantes, lactantes, quadros 
psicoemocionais, etc.) nos campi e na Reitoria;

● Elaborar estratégias de prevenção e de acompanhamento do quadro 
psicoemocional dos(as) servidores(as) do IFBA. 



Atuação da Câmara de Administração

Ações e avaliações

● Levantamento disponibilidade orçamentária para incrementar ações de 
proteção ao(à) servidor(a) que estiverem em trabalho semipresencial.

● Diagnósticos dos contratos e compras destinados a materiais de EPI, 
equipe de higiene.

● Monitor/orientar/planejar o escalonamento das equipes de conservação 
e limpeza nos moldes do plano de contingência
 



Atuação da Câmara de Higiene e Seg. do Trabalho

Ações e avaliações

● Critérios de distanciamento social nas salas de aulas, laboratórios e 
demais espaços em consonância com o Plano de Contingência 
Institucional;

● Definir capacidade limite de ocupação de recintos de acordo com a 
metragem dos ambientes fechados;

● Protocolo de acesso e de permanência às dependências dos campi. 



Atuação dos Comitês Locais

● Plano local de retorno das atividades semipresenciais ou presenciais;
● Monitorar cenário epidemiológico e sanitário dos municípios em que se 

localizam os campi do IFBA;
● Identificar servidores(as) e estudantes em grupos de riscos da COVID-19;
● Demarcar espaços que podem ser utilizados nas atividades semipresenciais de 

natureza acadêmica e administrativa;
● Levantar material de prevenção e de proteção à disseminação do Coronavírus.
● Organização de rotina e de escala de limpeza;
● Planejamento e intercalação de horários (entradas, saída, intervalos, etc.)
● Identificação de deslocamento de estudantes e de servidores das residências 

para os campi.



Agenda de trabalho

Prazos Ações Câmara / Comitê

30/04/2021 Reunião do Comitê COVID-19 Comitê COVID-19

3 a 28/05/2021 Reunião dos Comitês Locais COVID-19 Comitês Locais  COVID-19

31/05/2021 Reunião do Comitê COVID-19 Comitê COVID-19

A definir Reuniões e elaboração de minutas pelas câmara setoriais Câmaras

A definir Reuniões e elaboração de minuta final a ser enviada ao 
CONSUP

Comitê COVID-19

A definir Discussão do trabalho no plenário do CONSUP CONSUP



Obrigado pela atenção

Instituto Federal da Bahia
Gabinete da Reitoria
SEI nº 


