
Nota Oficial 02 - Retorno Gradual campus Campo Novo do Parecis

No dia 05/10/2021, reuniram-se todos os servidores do campus Campo Novo do Parecis,

com a participação de representantes de estudantes e familiares, para apresentação e discussão

acerca do retorno das atividades presenciais.

Na ocasião foram apresentadas as principais medidas coletivas e individuais de proteção

quanto  à  transmissão  da  COVID-19,  além  de  um  panorama  dos  trabalhos  que  vêm  sendo

desenvolvidos  pelo  Comitê  local  de  prevenção  e  combate  à  COVID,  instituído  no  âmbito  do

campus.

Também foram apresentados os indicadores que balizam o retorno, com foco na situação

atual do município de Campo Novo do Parecis.

Ainda em caráter introdutório, foi apresentado um resumo de dados da Consulta pública

realizada junto à comunidade escolar sobre o retorno das atividades presenciais.

Após os  informes e  introdução,  tomando por  base o que foi  deliberado no âmbito  da

Comissão de planejamento, implantação e acompanhamento do Retorno Gradual às Atividades

Presenciais, definiu-se pelo retorno parcial das atividades (Fase 02) a partir do dia 13/10/2021

no Campus Campo Novo do Parecis do IFMT.

O retorno total está condicionado à vacinação de pelo menos 70% da população do

município, conforme estabelece a I.N. 06/2021 IFMT.  Nesse sentido, a previsão para retorno

total das atividades presenciais é o final do ano letivo, em fevereiro de 2022. Ressaltando que,

como se trata de uma previsão, a data será objeto de constante discussão pela Comissão de

planejamento do retorno.

Nesse momento está sendo feito o levantamento e planejamento das atividades práticas

que poderão acontecer a partir do dia 13/10/2021. Todos os estudantes serão informados pela

Coordenação do Curso com pelo menos 07 dias de antecedência. Dessa forma, enquanto não

receberem nenhum aviso de aula prática, os estudantes devem focar nas atividades letivas com

participação no formato vigente na modalidade de atividades não presenciais e ensino remoto.

A fase 02 contempla  as seguintes atividades (que podem ser  desenvolvidas  de forma

presencial):

1. Retomada das atividades práticas em laboratórios;

2. Orientações presenciais de TCC, estágios, pesquisa, extensão e demais programas

de formação profissional;

3. Retomada das atividades de estágio, de extensão e de pesquisa; defesas de TCCs,

dissertações, exame de qualificação e relatórios;

4. Atividades de práticas de ensino;

5. Atividades  de  ensino  que  envolvam  práticas  esportivas  corporais  em  pequenos

grupos, conforme normas de biossegurança;

Nesse  sentido,  tais  atividades  serão  programadas  conforme  a  seguinte  escala  de

prioridades:



1. Turmas concluintes com atividades pendentes;

2. Outras turmas com atividades pendentes;

3. Aulas/atividades práticas previstas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC);

4. Orientações;

5. Atividades práticas de ensino não necessariamente previstas no PPC;

Considerando  o  exposto,  as  atividades  ao  longo  da  Fase  02  serão  planejadas  e

executadas da seguinte forma:

1. Levantamento e classificação das atividades conforme prioridades;

2. Análise e reorganização das turmas se necessário;

3. Agendamento  da  atividade  (notificação  dos  envolvidos)  com pelo  menos  07  dias  de

antecedência;

4. Acompanhamento da atividade.
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