
PROPOSTA PRELIMINAR:

PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS NO IFGW

Campinas, SP
Maio 2020

Baseado no plano de Retorno da Unicamp – 05/2020  



Assim, para as Universidades:

• Cada universidade deve apresentar Plano Institucional à comunidade, buscando:

• Preservar e Estimular a Manutenção de atividades remotas até conclusão do semestre.

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, retorno escalonado a intervalos de 2 semanas: 

• Fase 1: 20% dos estudantes (campi e/ou unidade), sem atividades com contato físico;

• Fase 2: até 50% dos estudantes, contato físico/esportes em espaços abertos;

• Fase 3: liberado para retorno com cuidados de higiene pessoal e controle sanitário. 

Critérios e parâmetros: OMS e Governo do Estado -
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (3/4)

O Plano Estadual prevê:



Plano Geral da Unicamp diz,

1. as Unidades e Órgãos terão liberdade e  
co-responsabilidade com alinhamento ao Plano Geral, para 
seguir os seus caminhos e peculiaridades com o objetivo de 

manter o distanciamento
seguro e precauções que minimizem os risco de alunos, 

professores e funcionários;

2. Os Planos específicos das Unidades/Órgãos deverão se 
estender

durante o segundo semestre.



• Preservar e Estimular a Manutenção de atividades remotas durante a pandemia (incluindo-se todas as 

disciplinas de graduação e pós-graduação e atividades de extensão até o final do 2S 2020).  

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, preparar o IFGW através das seguintes ações:  

• Garantir a higienização pessoal pela lavagem frequente das mãos; oferta de álcool-gel; 

sabonetes e toalhas de papel.

• Garantir a higienização ambiental na frequência necessária; 

• Preparar e distribuir cartazes de orientações para higiene pessoal; uso obrigatório de máscaras e 

distanciamento social. 

• Determinar quais ambientes devem permanecer arejados e ventilados e quais salas, espaços e 

carteiras/cadeiras não devem ser ocupadas.

• Cuidar do treinamento de pessoal da limpeza e vigilância na abordagem das pessoas.

Fase 0 no IFGW

Os gestores do IFGW deverão: Período 0 – (1 semana)



• Manutenção de atividades remotas durante a pandemia, incluindo-se todas as disciplinas de 

graduação e pós-graduação e atividades de extensão até o final do 2S 2020. 

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, organizar:   

• Retorno gradual das atividades presenciais essenciais (CCJDR, Criogenia, manutenção,

secretarias, RH, LAMULT e SeFin) em sistema de rodízio, respeitando-se o limite de 20%

de servidores presentes, seguindo as regras de distanciamento social e uso de EPIs.

Fase 1 no IFGW

Retorno Progressivo - Atividades presenciais Administrativas e de Suporte (AAd)

Período 1 – (2 semanas - 20% AAd )



• Manutenção de atividades remotas durante a pandemia, incluindo-se todas as disciplinas de 

graduação e pós-graduação e atividades de extensão até o final do 2S 2020. 

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, organizar:   

• Retorno gradual das atividades presenciais essenciais (Pesquisa Experimental, CCJDR,

Criogenia, manutenção, secretarias, RH e SeFin) em sistema de rodízio, respeitando-se o

limite de 20% de servidores presentes.

• Retorno de 20% dos alunos de Pós-graduação e Pesquisadores experimentais.

• Todos seguindo as regras de distanciamento social e uso de EPIs.

• Os Grupos de pesquisa farão Planos Específicos respeitando as recomendações acima.

Fase 1 no IFGW

Retorno Progressivo - Atividades presenciais Administrativas e de Suporte (AAd)

Período 1 – (4 semanas - 20% AAd )



• Manutenção de atividades remotas durante a pandemia, incluindo-se todas as disciplinas de graduação 

e pós-graduação e atividades de extensão até o final do 2S 2020. 

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, organizar:   

• Retorno gradual das atividades presenciais essenciais (Pesquisa experimental, CCJDR, Criogenia,

manutenção, secretarias, RH e SeFin) em sistema de rodízio, respeitando-se o limite de 50% de

servidores presentes.

• Retorno de 50% dos alunos de Pós-graduação e Pesquisadores experimentais.

• Retorno de 25% dos alunos de Graduação (IC, bolsistas, casos excepcionais).

• Todos seguindo as regras de distanciamento social e uso de EPIs e com plano de testagem por

amostragem (acordo Administração Central);

• Os Grupos de pesquisa farão Planos Específicos respeitando as recomendações acima.

Fase 1 no IFGW
Retorno Progressivo - Atividades presenciais Administrativas e de Suporte (AAd)

Período 2 – (8 semanas - 50% AAd )



• Manutenção de atividades remotas durante a pandemia, incluindo-se todas as disciplinas de graduação 

e pós-graduação e atividades de extensão até o final do 2S 2020. 

• Para as atividades presenciais imprescindíveis, organizar:   

• Retorno gradual das atividades presenciais essenciais (Pesquisa experimental, CCJDR, Criogenia,

manutenção, secretarias, RH e SeFin) em sistema de rodízio, respeitando-se o limite de 60% de

servidores presentes.

• Retorno de 60% dos alunos de Pós-graduação e Pesquisadores.

• Retorno de 40% dos alunos de Graduação (IC, bolsistas, casos excepcionais).

• Todos seguindo as regras de distanciamento social e uso de EPIs e com plano de testagem por

amostragem (acordo Administração Central);

• Os Grupos de pesquisa farão Planos Específicos respeitando as recomendações acima.

Fase 1 no IFGW
Retorno Progressivo - Atividades presenciais Administrativas e de Suporte (AAd) e Acadêmicas (AC)

Período 3 – ( 8 semanas - 60% AAd ) até 

03/2021



• Manutenção de atividades remotas, se necessário.

• Para as atividades presenciais em 2021, dependo da disponibilidade de vacinas, organizar:   

• Retorno todas as atividades presenciais essenciais seguindo as regras de distanciamento

social e uso de EPIs.

• Retorno total dos alunos de Graduação e Pós-graduação, seguindo as regras de

distanciamento social e uso de EPIs.

• Retorno de grandes eventos e usos de auditórios seguindo as regras de distanciamento

social e uso de EPIs.

• Retorno de servidores do grupo de risco da Covid-19.

Fase 2 e 3 no IFGW (2021)

Retorno Progressivo - Atividades presenciais Administrativas e de Suporte (AAd) e Acadêmicas (AC)

Período 5 – Março - 2021


