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Relatório da comissão de biossegurança do Campus Santo Antônio de Pádua

Reunião virtual realizada em 18 de março de 2022

Contextualização

Em reunião realizada entre a comissão local de biossegurança e a comissão local
de construção do calendário acadêmico, foram realizados os seguintes
apontamentos em relação ao ano letivo de 2022

Apontamentos

1) O início do ano letivo de 2022, diante do reduzido número de infectados pela
COVID-19 na região de Santo Antônio de Pádua e a Unidade de Formação
Cordeiro, será em 4 de abril de 2022, com 100% da presencialidade e sem
distanciamento mínimo nas salas de aula, laboratórios e setores
administrativos;

2) O uso da máscara, independente de normativas municipais, continuará
obrigatório nas dependências do Campus Santo Antônio de Pádua e Unidade
de Formação Cordeiro até decisão ao contrário pelo Conselho Superior do
IFF;

3) A dinâmica da refeição no refeitório será gerenciada a fim de reduzir os
impactos decorrentes da não utilização da máscara devido ao momento de
alimentação. Assim, serão providenciados divisórias de acrílico em todas as
mesas, além de ser estudada a possibilidade de horários diversificados para
a hora das refeições;

4) Nos primeiros meses do retorno à 100% da presencialidade, para uma
questão de amenizar os riscos de contaminação, não serão realizados
eventos com participação da comunidade externa, principalmente no
auditório do Campus Santo Antônio de Pádua;

5) As visitas técnicas para cidades muito distantes da sede do campus, até em
decorrência da questão orçamentária, não serão permitidas nos primeiros
meses do retorno 100% à presencialidade;

6) O cartão de vacinação continuará sendo cobrado de toda a comunidade
acadêmica, interna e externa, como medida máxima de segurança até
decisão ao contrário pelo Conselho Superior do IFF;

7) As atividades esportivas do campus poderão ser realizadas desde que
gerenciadas pelo profissional da área do campus;

8) Os setores administrativos funcionarão com a totalidade de servidores
presencialmente.
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Parecer

Diante do cenário atual, de diminuição da contaminação pela COVID-19, a comissão
recomenda o prosseguimento de fase do Campus Santo Antônio de Pádua para
atingir a 100% de presencialidade de alunos e servidores a partir de 4 de abril de
2022. Esta comissão continuará a se reunir regularmente para monitorar o quadro
pandêmico a fim de subsidiar as decisões pedagógicas e administrativas.


