


carga horária será desenvolvida de forma assíncrona, pela plataforma Moodle. A distribuição dos

componentes curriculares se dará conforme o quadro de horários de aulas presenciais e remotas do

Ensino Médio Integrado do Câmpus Lajeado (em anexo).

Considerando as orientações de teto de ocupação de espaços, descrito no Plano de Contingenciamento

do IFSul, as salas de aula 1, 2 e 3 possuem capacidade para 36 pessoas, o laboratório 1 tem

capacidade para 36 pessoas, os laboratórios 2, 3, 4 e 5 possuem capacidade para 20 pessoas, o

laboratório de Ciências da Natureza tem capacidade para 25 pessoas e o miniauditório possui

capacidade para 62 pessoas. Dessa forma, as turmas serão organizadas conforme o teto de ocupação

de cada ambiente, havendo a necessidade de divisão em alguns momentos, especialmente nas

atividades práticas desenvolvidas nos laboratórios de Automação Industrial e no laboratório de Ciências

da Natureza.

Ressalta-se que esse plano será aplicado durante o mês de dezembro de 2021 e reavaliado, visando ao

planejamento dos meses subsequentes, janeiro e fevereiro de 2022, e a gradativa ampliação da oferta

de atividades presenciais no Câmpus Lajeado.

Locais em que as atividades serão realizadas: Predominantemente, as atividades presenciais serão

realizadas nas salas de aula 1, 2 e 3, nos laboratórios 1, 2, 3 e 4, no laboratório de Ciências da Natureza

e no miniauditório do Câmpus Lajeado, observando-se o teto de ocupação de cada ambiente. Para a

prática de Educação Física também poderá ser utilizado o espaço do estacionamento da unidade.

Rotina de higienização específica dos locais e dos equipamentos onde as atividades serão

realizadas: Após o término das aulas, a equipe de limpeza higienizará os ambientes utilizados pelos

estudantes e professores. As mesas e cadeiras serão higienizadas com álcool 70%, bem como demais

bancadas e equipamentos manuseados nas aulas práticas. A limpeza do piso levará em consideração a

diluição de álcool e água sanitária, para atendimento dos critérios de limpeza previstos no plano de

contingência. Demais ambientes, como banheiros e corredores serão limpos periodicamente, no

decorrer das aulas e no seu término.

Controle e registro de acessos (nomes, contatos, data e hora de entrada e saída): O registro diário

do acesso dos servidores e terceirizados ao Câmpus será feito por servidores ligados à Gestão do

Câmpus e o registro diário do acesso dos estudantes ao Câmpus será feito pelos professores

responsáveis por cada disciplina. Esses registros serão encaminhados ao COE-E local para controle

dos acessos ao Câmpus Lajeado. Ressalta-se que para ter acesso às dependências da unidade e

participar das atividades presenciais é necessário que toda a comunidade acadêmica tenha

integralizado a vacinação contra COVID-19, nos termos da Resolução CONSUP IFSUL, nº 62, de 12 de

novembro de 2021.

Quantidade de pessoas envolvidas em cada turno: 100 pessoas, aproximadamente.

Servidores responsáveis pelo acompanhamento e/ou realização: As atividades presenciais serão

acompanhadas por servidores docentes e técnicos administrativos em educação, além de terceirizados

do Câmpus Lajeado.

Lajeado, 29 de novembro de 2021.

Requerente responsável: Malcus Cassiano Kuhn (Chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e

Extensão - DEPEX - do Câmpus Lajeado)

Parecer do COE-E Local

O Centro de Operações de Emergência em Saúde para Educação (COE-E Local), designado pela

Portaria Nº 1599/2020, manifesta parecer favorável ao plano de ampliação das atividades presenciais

(Fase 3) no Câmpus Lajeado, em 29 de novembro de 2021.
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