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APÊNDICE A – Retomada gradual das atividades
Fase
Atividades

Indicadores
da
pandemia

FASE 01

FASE 2

Cenário Observado
Mínimo 14 dias

Resposta
mínimo 14 dias

Indicadores da
Pandemia não
estabilizados

Atividades de ensino
remotas

Atividades
Escolares¹

Estágio 3.1 –
Mitigação
Fase 2 +14 dias

FASE 3
Estágio 3.2 –
Mitigação
Estágio 3.1+14 dias

Estágio 3.3 –
Mitigação
Estágio 3.2+14 dias

Variação da média mó
vel do número de casos
confirmados na região
da saúde onde o campus
está localizado, igual
ou inferior a 15%;

Variação da média mó
vel do número de casos
confirmados na região
da saúde onde o campus
está localizado, igual
ou inferior a 15%;

Variação da média mó
vel do número de casos
confirmados na região
da saúde onde o campus
está localizado, igual
ou inferior a 15%;

Variação da média mó
vel do número de casos
confirmados na região
da saúde onde o campus
está localizado, igual
ou inferior a 15%;

Atendimento ao
indicadores descritos nas
fases anteriores

Taxa de ocupação de
leitos UTI Adulto
reservados
COVID <60%;

Taxa de ocupação de
leitos UTI Adulto
reservados
COVID <60%;

Taxa de ocupação de
leitos UTI Adulto
reservados
COVID <60%;

Taxa de ocupação de
leitos UTI Adulto
reservados
COVID <60%;

Taxa média de
transmissibilidade (Rt)
< 1 na região da saúde
onde o campus está
localizado
Atividades de ensino,
pesquisa e extensão
continuam,
prioritariamente, de
forma remota.
+
Atividades de
colhimento aos
servidores e alunos,
especialmente
ingressantes,
ressignificando o papel
da escola,
proporcionando
momentos de reflexão

Taxa média de
transmissibilidade (Rt)
< 1 na região da saúde
onde o campus está
localizado
Atividades da Fase 2
+

Taxa média de
transmissibilidade (Rt)
< 1 na região da saúde
onde o campus está
localizado
Atividades da Fase 3.1
+
Atividades presenciais
em projetos/programas
de ensino, pesquisa e
extensão;
+
Liberação parcial da
moradia estudantil (má
ximo de 40% das vagas
disponíveis).

Taxa média de
transmissibilidade (Rt)
< 1 na região da saúde
onde o campus está
localizado
Atividades da Fase 3.2
+
Atividades presenciais
em cursos de
qualificação
Profissional
+
Liberação parcial da

Finalização do estado de
emergência em saúde
pública
Imunobiológico ou
tratamento terapêutico
comprovadamente eficaz
ou disponibilidade de
vacina

Ampliação das práticas
e Atividades teóricas.
+
Atividades presenciais
em estágios obrigató
rios no espaço físico do
campus;
+
Liberação parcial da
moradia estudantil (má

FASE 4

moradia estudantil (má
ximo de 50% das vagas
disponíveis).

Fase 4 – Recuperação
Estágio 3.3 +14 dias

+

Todas as atividades
presenciais liberadas
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sobre as mudanças na
cultura escolar.
+

ximo de 30% das vagas
disponíveis).

Liberação de laborató
rios de informática e
utros espaços compatí
veis para estudantes
que tiveram dificuldades
de acesso às AERs.
+
Realização de atividades
práticas (cuja
presencialidade
seja imprescindível
para a realização)
+
Liberação parcial da
moradia estudantil para
as modalidades e níveis
que retornam nesta fase
(máximo de 20% das
vagas disponíveis).
1. Cada campus, por meio do SCO, deverá organizar um cronograma de atividades escolares, especialmente as práticas, de acordo com as prioridades
e condições específicas da unidade.
Trabalho remoto
e
Administra
tivas²

Trabalho presencial
(somente aqueles
considerados essenciais)

Servidores pertencentes
a grupo de risco ou
maiores de 60 anos,
permanecem em
atividade remota
Servidores que possuem
filhos em idade escolar
deverão compor escala
de trabalho presencial
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Teto de
Ocupação³

Monitoram
ento

Realizar o levantamento
de servidores e alunos
que deverão manter-se
em atividade remota
(administrativa ou de
ensino)

compatível com jornada
escolar do filho.
Cada SCO elaborará
cronograma de
retomada de atividades
administrativas
presenciais em
conformidade com o
retorno das atividades
escolares presenciais.
Atendimento noturno:
Servidor com filhos em
idade escolar (que
cumprem expediente no
turno noturno) e que não
são grupo de risco,
deverão cumprir
trabalho
presencial.
Até 20% de pessoas
circulando
simultaneamente na
unidade (independente
de turno).
Monitorar os estudantes
que realizaram alguma
atividade presencial no
campus.
Monitorar servidores
que passaram a executar
atividades presenciais.
Monitoramento da
situação da pandemia.

Até 30% de pessoas
circulando
simultaneamente na
unidade independente
de turno).
Monitorar os estudantes
que realizaram alguma
atividade presencial no
campus.
Monitorar servidores
que passaram a executar
atividades presenciais.
Monitoramento da
situação da pandemia.

Até 40% de pessoas
circulando
simultaneamente
na unidade
independente de turno).
Monitorar os estudantes
que realizaram alguma
atividade presencial no
campus.
Monitorar servidores
que passaram a executar
atividades presenciais.
Monitoramento da
situação da pandemia.

Até 50% de pessoas
circulando
simultaneamente
na unidade
independente de turno).
Monitorar os estudantes
que realizaram alguma
atividade presencial no
campus.
Monitorar servidores
que passaram a executar
atividades presenciais.
Monitoramento da
situação da pandemia.

100%

Monitoramento geral
por, no mínimo, 30 dias

2. Cada SCO organizará cronograma de convocação dos setores administrativos e servidores, para atender a liberação gradual das atividades escolares.
3. O cálculo percentual deve considerar como base o número de pessoas circulando simultaneamente em horário de pico na unidade. Para fins de organização: considerar prioritariamente as
atividades essenciais (tais como segurança, limpeza), em seguida os serviços administrativos e, por fim, os estudantes para compor o teto de ocupação.

