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Introdução

O Guia Prático para o Progresso e Retorno das Atividades por Fases traz orientações acerca
do retorno de atividades e de como se dará o progresso por fases de acordo com a
Resolução nº 54/2021 - CONSUP/IFFLU, de 20 de setembro de 2021, que estabelece
diretrizes de biossegurança para o retorno das atividades presenciais não adaptáveis ao
modelo remoto.

A proposta de elaboração desse Guia surgiu no âmbito do Grupo de Trabalho nº 11
instituído pela Portaria nº 746/2021 - REIT/IFFLU, de 15 de outubro de 2021 e apresenta
como principal objetivo a disponibilização, à comunidade acadêmica, de um instrumento
com informações organizadas de forma direta, ilustrada, bem como orientações sobre a
transição entre as fases, a ser facilitada por um Guia, tendo em vista seu caráter didático e
prático.



Introdução

As atividades previstas em cada fase são relacionadas a documentos orientadores que
poderão ser utilizados como referência pelas comissões locais e central de biossegurança,
pelos gestores e demais atores na execução de cada atividade.

O material tem também de forma resumida e ilustrada os principais elementos contidos
nas Fases, conforme já estabelecido na Resolução nº 54/2021. Cabe ainda referenciar a
Resolução, em seu Capítulo IV, que destaca que em função do caráter dinâmico da
pandemia e o cenário de incertezas, os elementos apresentados nas cinco fases poderão
ser ajustados pela Comissão Central de Biossegurança e submetida à aprovação do
Conselho Superior do IFFluminense, à medida que se estabeleça uma nova conjuntura
relacionada à saúde pública.



Introdução

Cabe destacar ainda que as especificidades de cada curso ofertado e o
contexto epidemiológico local e a consequente avaliação de risco nos
Campi/Unidades do IFFluminense, poderão demandar tomadas de
decisão nas unidades do IFFluminense.



Transição das fases

Aprovação 
da Resolução 

N°54/2021

Atividades de 
organização e preparo 

em cada Campus

Elaboração do Plano de 
Contingência Local 

(Campus)

FASE I
Elaboração do Relatório 
de acompanhamento da 

Fase I

Aprovação do Plano de 
Contingência Local e 

Relatório pelo Conselho do 
Campus

Encaminhamento do 
relatório da Fase I ao 

Consup

Consup: 
Autorização 
do início da 

Fase II

Realização de atividades 
administrativas e pedagógicas 

excepcionais à Fase II

Atividades acadêmicas 
parcialmente presenciais (20%)

FASE II
Elaboração do Relatório 
de acompanhamento da 

Fase II

Aprovação do Relatório 
pelo Conselho do Campus



Transição das fases

Autorização 
do início da 

Fase IV

Realização de atividades 
administrativas e pedagógicas 

excepcionais à Fase IV

Atividades acadêmicas 
parcialmente presenciais (50%)

FASE IV
Elaboração do Relatório 
de acompanhamento da 

Fase IV

Aprovação do Relatório 
pelo Conselho do Campus

Autorização 
do início da 

Fase III

Realização de atividades 
administrativas e pedagógicas 

excepcionais à Fase III

Atividades acadêmicas 
parcialmente presenciais (40%)

FASE III
Elaboração do Relatório 
de acompanhamento da 

Fase III

Aprovação do Relatório 
pelo Conselho do Campus



Transição das fases

Autorização 
do início da 

Fase V

Realização de atividades 
administrativas e pedagógicas 

excepcionais à Fase V

Atividades acadêmicas 
parcialmente presenciais (50%)

FASE V
Elaboração do Relatório 
de acompanhamento da 

Fase V

Aprovação do Relatório 
pelo Conselho do Campus

Conforme a Resolução nº 54/2021 -
CONSUP/IFFLU: Com exceção da FASE I, 

cada fase terá duração mínima de 02 
(dois) meses.



FASE I

Período de suspensão parcial de atividades administrativas presenciais e suspensão total das
atividades acadêmicas presenciais.

Indicadores epidemiológicos

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI/CTI - Município > 80%

Taxa de incidência de novos casos
por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias

> 200,00

Taxa de imunização da população
estadual > 20%



Atividades previstas 

FASE I

Análise e classificação dos ambientes.

IFFluminense: Capítulo V da Resolução nº 54/2021 - CONSUP/IFFLU.

Preparação do campus para retorno das atividades presenciais.

MS: Classificação de Risco dos Agentes Biológicos.

Guidance for COVID-19 Prevention in K-12 Schools (Tradução: Orientação para prevenção
COVID-19 em escolas de ensino fundamental e médio).

Capítulo VI da Resolução nº 54/2021 - CONSUP/IFFLU.

Clique

Clique

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU

Realização de processos de aquisição de materiais para retorno das
atividades presenciais.

Clique

Clique

http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-50
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/classificacao_risco_agentes_biologicos_3ed.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/k-12-guidance.html
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-50
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


Atividades previstas 

FASE I
Criação de sistema de monitoramento dos casos de Covid-19.

EPSJV/Fiocruz: Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19.

MEC: Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de
Educação básica. Seção Monitoramento e triagem de alunos, professores e funcionários, p. 27.

MEC: Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de
Ensino. Capítulo 7, p. 18.

Clique

Clique

Clique

Sinalização do campus, fixação de equipamentos e organização de
material.

EPSJV/Fiocruz: Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19.
Capítulo "Comunicação interna sobre biossegurança e proteção da vida", p. 18.

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


Atividades previstas 

FASE I

IFFluminense: Capítulo VII da Resolução nº 54/2021 - CONSUP/IFFLU.

Limpeza e desinfecção dos ambientes.

ANVISA: Nota Técnica 34/2020 - COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA.

ANVISA: Nota Técnica 26/2020 COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA.

MEC: Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de
Educação básica.

EPSJV/Fiocruz: Manual sobre biossegurança para reabertura de escolas no contexto da Covid-19.

MEC: Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino.

Conif: Diretrizes para elaboração de planos de contingência para o retorno às atividades
presenciais nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Clique

Clique

Clique

Clique

Clique

Clique

Clique

https://portal.conif.org.br/images/publicacoes/Conif-publica-protocolos-de-volta-as-aulas-na-Rede-Federal.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_ANVISA-0964813-Nota-T%C3%A9cnica.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/saneantes/notas-tecnicas/nota-tecnica-34-2020-cosan-ghcos-dire3-anvisa/view
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-50
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/manual_reabertura.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf


Atividades previstas 

FASE I

MEC: Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de
Educação básica.

MEC: Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de
Ensino. Capítulo 6, p. 17;

Capacitação de toda a comunidade acadêmica para cumprimento dos
protocolos de biossegurança.

IFFluminense: Capítulo 6, seção 6.7 da Resolução nº 54/2021 - CONSUP/IFFLU.

Discutir o desenvolvimento de programa de apoio à saúde mental da
comunidade acadêmica.

Clique

Clique

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-50
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


Atividades previstas 

FASE I

Discutir possibilidade dos serviços de alimentação.

Conif: Diretrizes para elaboração de planos de contingência para o retorno às atividades
presenciais nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Anexo B, p. 38.

Dimensionamento e análise da disponibilidade de servidores, dos
setores e alunos para acionamento da Fase 2.

IFFluminense: Portaria nº 744/2021 - REIT/IFFLU.

ME: Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021.

Levantamento de servidores aptos para o retorno presencial (a ser definido pelas unidades do
IFFluminense).

Clique

Clique

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

https://portal.conif.org.br/images/publicacoes/Conif-publica-protocolos-de-volta-as-aulas-na-Rede-Federal.pdf
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2021/outubro/portaria-26
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


Atividades previstas 

FASE I

Mapeamento de espaços a serem utilizados, organização de horários de
funcionamento e fluxos de atividades para acionamento da Fase 2.

IFFluminense: Portaria nº 744/2021 - REIT/IFFLU.

Atividades administrativas essenciais e excepcionais para a manutenção
do funcionamento da instituição.

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2021/outubro/portaria-26
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


FASE II

Período de retorno parcial às atividades administrativas e acadêmicas práticas: até 20% do
total de alunos matriculados no campus por turno, desde que respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5 metro.

Indicadores epidemiológicos

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI/CTI - Município

60% -
80%

Taxa de incidência de novos casos
por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias

150,00 -
199,00

Taxa de imunização da população
estadual

20% -
40%



Atividades previstas 

FASE II

Mapeamento de espaços a serem utilizados, organização de horários de
funcionamento e fluxos de atividades para acionamento da Fase 3.

IFFluminense: Portaria nº 744/2021 - REIT/IFFLU.

Atividades administrativas essenciais e excepcionais para a manutenção
do funcionamento da instituição.

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2021/outubro/portaria-26
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


FASE III

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI/CTI - Município

60% -
80%

Taxa de incidência de novos casos
por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias

149,00 -
100,00

Taxa de imunização da população
estadual

20% -
40%

Período de retorno parcial às atividades administrativas e acadêmicas práticas: até 40% do
total de alunos matriculados no campus por turno, desde que respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5 metro.

Indicadores epidemiológicos



Atividades previstas 

FASE III

Mapeamento de espaços a serem utilizados, organização de horários de
funcionamento e fluxos de atividades para acionamento da Fase 4.

IFFluminense: Portaria nº 744/2021 - REIT/IFFLU.

Atividades administrativas essenciais e excepcionais para a manutenção
do funcionamento da instituição.

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2021/outubro/portaria-26
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


FASE IV

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI/CTI - Município

60% -
80%

Taxa de incidência de novos casos
por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias

20,00 -
99,00

Taxa de imunização da população
estadual

40% -
70%

Período de retorno parcial às atividades administrativas e acadêmicas práticas: até 50% do
total de alunos matriculados no campus por turno, desde que respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5 metro.

Indicadores epidemiológicos



Atividades previstas 

FASE IV

Mapeamento de espaços a serem utilizados, organização de horários de
funcionamento e fluxos de atividades para acionamento da Fase 5.

IFFluminense: Portaria nº 744/2021 - REIT/IFFLU.

Atividades administrativas essenciais e excepcionais para a manutenção
do funcionamento da instituição.

Clique

IFFluminense: Resolução nº 58/2021 - CONSUP/IFFLU Clique

http://cdd.iff.edu.br/documentos/portarias/reitoria/gabinete/2021/outubro/portaria-26
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54
http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2021/resolucao-54


FASE V

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI/CTI - Município < 60%

Taxa de incidência de novos casos
por 100.000 habitantes nos
últimos 14 dias

< 20,00

Taxa de imunização da população
estadual > 75%

Período de retorno parcial às atividades administrativas e acadêmicas práticas: até 50% do
total de alunos matriculados no campus por turno, desde que respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5 metro.

Indicadores epidemiológicos



Fluxo de transição 

das fases

Nesta seção são apresentados os fluxos de forma gráfica para melhor compreensão da
sequência em que as etapas acontecem, além dos papéis de cada ator (Campus, Comissão,
CONSUP, etc.) demonstrados na lateral esquerda de cada imagem.

Utilizou-se a Notação de Modelagem de Processos de
Negócio (BPMN) apresentada no software Bizagi
Process Modeler. Antes de iniciar os fluxos,
apresentaremos as definições de cada objeto utilizado.



Fluxo de transição 

das fases
ELEMENTO DEFINIÇÃO

Indica o início do processo.

O processo começa com a chegada de um sinal.

Indica que há um tempo de espera entre as atividades.

Indica uma ligação entre pontos distantes de um mesmo do processo.

Indica o fim do processo.

O processo e todas as suas atividades terminam imediatamente.

Indica a ordem em que as atividades serão executadas dentro do processo.



Fluxo de transição 

das fases
ELEMENTO DEFINIÇÃO

Usado para criar caminhos alternativos, mas apenas um é selecionado.

Indica uma atividade a ser realizada.

Indica atividade que contém maiores detalhes internos, ou seja, contém
outras atividades.

Fornece informações (documentos, normas, etc.) para a execução das
atividades ou sobre o que elas podem produzir.

Mecanismo para fornecer informação adicional ao leitor.



Fluxo de transição 

das fases



Fluxo de transição

FASE I



Fluxo de transição

FASE II



Fluxo de transição

FASE III



Fluxo de transição

FASE IV



Servidores Matrículas Campus/Unidade
Adriana Lima de Sousa 1585924 Campos Guarus

Alline Sardinha Cordeiro Morais 1886821 Reitoria

Fernando Rufino de Barros 3122812 Reitoria

Jose Felippe Peres 2163131 Santo Antônio de Pádua

Lígia Cordeiro Matos Faial 1605793 Bom Jesus do Itabapoana

Manoel Martins Caetano Junior 2165848 Campos Guarus

Marcelo Geraldo Morais Silva 1756191 Cambuci

Munyck Almeida da Silva 1320807 Quissamã

Rafael Gomes da Silva 1786765 Macaé
Samarony Machado Borges 2167093 Bom Jesus do Itabapoana

Discentes Matrículas Campus/Unidade
Amanda Mury de Aquino Cruz 202011720220 Cambuci
Leticia Panisset Costa 202011720203 Cambuci

Yasmin Almeida Pereira 2020117010125 Cabo Frio

Responsáveis pela 

elaboração


