
Perguntas e respostas: tire suas dúvidas
sobre a primeira etapa de volta às aulas
presenciais no IFSULDEMINAS - Campus
Muzambinho

A primeira etapa da retomada às aulas presenciais do IFSULDEMINAS - Campus
Muzambinho se inicia em 18 de outubro de 2021. São observados rígidos protocolos
de prevenção ao coronavírus. Para estudantes, pais e servidores e colaboradores
com eventuais dúvidas, o Campus Muzambinho desenvolveu essa página com
perguntas e respostas.

Por que o Campus decidiu retomar as aulas?
A educação, como é assumida por nossa instituição, tem nas atividades presenciais
sua essencialidade. Contudo, por questões de segurança e respeito à vida, desde
março de 2020, nossa maneira de ensinar e aprender foi deslocada para uma rotina
totalmente virtual. Com a instituição da Comissão Local de Enfrentamento à
COVID-19, as restrições ou flexibilizações das atividades no Campus passaram a
ser guiadas pelo Índice Geral de Risco do Campus (IGRC) e um esquema de fases.
Neste sentido, o atual cenário epidemiológico nos permite o oferecimento presencial
de disciplinas e/ou conteúdos curriculares específicos definidos como essenciais e
não substituídos por atividades remotas.

Quais cursos terão suas aulas presenciais retomadas?
Com a sinalização da possibilidade sanitária que viabiliza o retorno, toda
organização pedagógica para a volta gradual às atividades letivas presenciais foi
pautada respeitando as instâncias colegiadas de nossa instituição, de maneira
coletiva e fiel aos princípios de inclusão e equidade como acreditamos ser uma
gestão escolar democrática. Nesse primeiro momento, turmas específicas de
estudantes dos cursos Técnico em Enfermagem, Medicina Veterinária e Tecnólogo
em Cafeicultura terão aulas presenciais no Campus Muzambinho.

A organização específica de cada curso foi construída junto aos estudantes e
caso ainda existam dúvidas, entre em contato com o Coordenador de curso, a
Coordenadoria Geral de Ensino ou Diretoria de Ensino, pelos seguintes canais:
Telefones: (35) 3571 - 5910 ou (35) 3571 - 5123
E-mail:
cge@muz.ifsuldeminas.edu.br
den@muz.ifsuldeminas.edu.br
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Em quais datas ocorrerá o retorno?
A partir de 18 de outubro, conforme cronograma de atividades de cada curso citado
anteriormente.

Há segurança sanitária para o retorno de alunos e professores? Como foram
elaborados os protocolos?
Neste momento, existe um risco sanitário e epidemiológico diminuído, o que permite
o retorno gradual à presencialidade. Desde a saída dos estudantes de suas
atividades presenciais, o IFSULDEMINAS como um todo tem adotado uma série de
medidas para garantir o máximo de segurança e proteção quando do retorno à
presencialidade. Um trabalho conjunto de pesquisa e análise, embasado em
literatura nacional e internacional, resultou na elaboração do Manual de
Recomendações para Enfrentamento à COVID-19, publicado pela Comissão Local
de Enfrentamento à COVID-19. No documento, constam recomendações de todos
os protocolos sanitários a serem adotados nos ambientes escolares. As orientações
vão desde ajustes do número máximo de estudantes e servidores dentro dos
espaços pedagógicos, até requisitos como distanciamento mínimo, utilização de
máscaras, higienização, entre outros.

Como será feito o monitoramento e a implementação dos protocolos de
segurança?
O processo de monitoramento dos protocolos de segurança deverá ocorrer sempre
em parceria entre todas as pessoas que frequentam presencialmente o Campus
Muzambinho. Esperamos de todos uma atitude responsável! Todos os estudantes
que retomam suas atividades firmam um termo de responsabilidade para retorno às
atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19. Durante qualquer
atividade letiva, os estudantes que apresentarem sintomas compatíveis com a
COVID-19 deverão ser encaminhados ao Ambulatório de Enfermagem do Campus
para avaliação e conduta.

Caso haja suspeita acerca da infecção por COVID-19, dúvidas e outros assuntos
relacionados à implementação e correta aplicação dos protocolos de segurança,
entrar em contato com a equipe da CGAE pessoalmente ou por meio do seguinte
endereço de e-mail: cgae@muz.ifsuldeminas.edu.br

As aulas que retornarem presencialmente se mantém presencialmente
independentemente do risco epidemiológico?
Não. No caso de piora do cenário epidemiológico e avanço de risco moderado para
Alto ou Muito Alto, conforme Índice Geral de Risco do Campus (IGRC), as aulas
presenciais ficam suspensas.

O retorno é obrigatório?
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Está facultado ao estudante a possibilidade de escolha em voltar às atividades
presenciais ou permanecer em atividades de ensino mediado por tecnologias
(Ensino Remoto Emergencial). No caso de estudantes menores de 18 anos é
garantido aos pais ou responsáveis a decisão de permitir ou não a participação
presencial conforme estabelecido no Plano de Ação Pedagógica e Administrativa
para o Retorno Gradual às Aulas Presenciais.

O Ensino Remoto Emergencial será encerrado para aqueles estudantes que
voltarem à presencialidade?
Não. Os ambientes virtuais de aprendizagem continuarão ativos independentemente
da disciplina ter suas atividades de forma presencial. O professor terá autonomia
para organizar sua unidade curricular equilibrando as atividades presenciais com os
conteúdos virtuais. Acreditamos que a manutenção e ainda fortalecimento do ensino
remoto também é crucial para a transição do virtual até a presencialidade plena. O
“novo normal” deverá ser pautado inclusive com toda a experiência e
potencialidades que o virtual pode oferecer.

É obrigatório o uso de máscara o tempo todo? A escola fornecerá máscaras?
Sim, o uso de máscara é obrigatório durante toda a presença dos estudantes e
servidores no ambiente escolar conforme prevê a PORTARIA
Nº39/2021/GAB-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. Serão entregues, gratuitamente,
máscaras filtrantes de partículas para uso em laboratórios específicos, conforme
recomendações técnicas.

O que alunos, professores e funcionários devem fazer se apresentarem
sintomas de COVID-19 na escola?
Estudantes e todos os servidores do Campus Muzambinho não devem comparecer
à Instituição caso apresentem sintomas da COVID-19 (febre, tosse, dor de garganta,
etc) ou tenham contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19, devendo
procurar preferencialmente o Centro de Atendimento à COVID-19 de seu município
ou outro serviço de atendimento médico para avaliação e conduta.

Os servidores do Ambulatório de Enfermagem e Assistência à Saúde do Campus
Muzambinho estarão disponíveis para esclarecimentos sobre condutas e métodos
de prevenção à COVID-19.

O contato pode ser realizado pelos seguintes canais:
Telefone: (35) 3571-5064
emails:
marcelo.pereira@muz.ifsuldeminas.edu.br
aline.ribeiro@muz.ifsuldeminas.edu.br
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Como ocorrerá o fornecimento de alimentos e água para os alunos?
O refeitório será aberto para os estudantes, servidores e colaboradores do Campus
Muzambinho conforme as mesmas regras de acesso pré-pandemia. Poderá ser
estabelecido horários alternados para oferta de alimentação com o objetivo de evitar
aglomerações, sendo estes divulgados nos murais e site do Campus. Também foi
organizada a disposição das mesas, de modo a assegurar o distanciamento mínimo
de dois metros entre as pessoas, além de utilizar materiais higienizados, como
talheres e copos. Quanto à água, o Campus Muzambinho disponibilizará squeezes
para que todos os estudantes tenham acesso à água potável de modo
individualizado. Os squeezes poderão ser abastecidos nos bebedouros
devidamente indicados.

Serão disponibilizados insumos para o cumprimento dos protocolos
sanitários?
Sim. Em todo o Campus foram instalados dispensers e posicionados totens com
álcool líquido e em gel conforme as recomendações técnicas. Materiais para
desinfecção e equipamentos específicos também estão disponíveis para os
colaboradores que procedem com a limpeza do Campus. Cartazes informativos,
lixeiras com pedal em sanitários e bebedouros adaptados estão devidamente
disponíveis para a comunidade escolar. Também foi realizada a organização com
marcações e sinalização das salas de aula, laboratórios, espaços de convivência e
demais setores que receberão as pessoas.

A moradia estudantil será ofertada?
Neste momento, durante a fase de risco moderado estabelecida pelo Comitê de
Enfrentamento à COVID-19 no Campus Muzambinho, por questões de segurança
será permitido o acesso à moradia apenas para os estudantes que possuírem o
ciclo vacinal completo. Para tanto, haverá processo de edital em fluxo contínuo com
observação de demanda e critérios de atendimento. À medida que ocorrer a
melhora dos índices de risco no Campus e avanço da campanha de vacinação, o
acesso à moradia será flexibilizado.


