DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS GUARAPARI
PROTOCOLO DE RETORNO
ESTRATÉGIAS DE ADEQUAÇÃO AO PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Seguindo orientações da Comissão de Implantação do Protocolo de Retorno das Atividades
Presenciais do Ifes – campus Guarapari, ao que estabelece a Portaria nº 1191/2021 e
considerando a estrutura física do campus, foram definidas as devidas adequações de acordo
com o que preconiza os protocolos sanitários.
Após levantamento do quantitativo de alunos, turmas e cursos, considerando
preferencialmente, alunos finalistas e disciplinas com carga horária de atividades práticas,
foram planejadas, discutidas e testadas as rotas de circulação da comunidade acadêmica
durante o período do retorno gradual (setembro de 2021). A entrada dos alunos acontecerá
pelas escadas laterais da guarita dos porteiros. A rampa de acesso será isolada, uma vez que,
no levantamento feito, não há nenhum aluno portado de deficiência física que demande o uso
da rampa. Entretanto, em caso de necessidade a mesma será liberada, atendendo
prontamente a necessidade emergente, com o controle restritivo da circulação de pessoas. As
mesmas orientações seguem para o Ensino Flexível.
Já dentro do campus, a entrada de pessoas será pela porta de vidro da direita, ao lado da CRA.
Por ali, cria-se acesso aos setores localizados no primeiro andar do Bloco A, assim como aos
laboratórios de informática.
A porta de vidro central ficará aberta, visando ampliar a circulação de ar e por ser uma rota de
fuga, em caso de emergência, mas não será uma rota de passagem de pedestres, evitando
aglomeração no rol à sua frente, que dá acesso ao Bloco B.
O corredor e a passarela que conectam o Bloco A ao Bloco B apresentam uma largura que
permite o trânsito em mão dupla, mantendo o distanciamento adequado entre as pessoas que
transitarem em sentidos opostos e será devidamente sinalizada para orientação dessas.
As pessoas que vierem do Bloco B, com destino à saída, serão orientadas, via sinalização, a
saírem pela porta de vidro da esquerda, situada em frente à rampa interna do Bloco A. Desta
forma, nos períodos de troca de turnos, evita-se o contato entre um número maior de pessoas
que circularão nas vias de acessos aos blocos A e B.
Nos laboratórios de informática, as janelas e a porta serão mantidas abertas durante todo o
período de aulas. As carteiras e computadores serão sinalizados, indicando quais deverão ser
ocupados/usados e quais não serão. Os alunos farão a autolimpeza dos equipamentos.
Os intervalos serão planejados de maneira escalonada, evitando a aglomeração dos alunos de
várias turmas e cursos ao mesmo tempo. Ao retornar para os laboratórios, após o intervalo, os
alunos deverão proceder com a higienização das mãos, subsidiados pelas orientações e
acompanhamento dos professores.
A saída também será escalonada por turma, evitando a aglomeração, vide que poderá coincidir
com a chegada dos alunos e servidores do próximo turno. Atendimentos no contraturno, serão
a princípio, mantidos de forma remota, evitando a permanência do aluno no campus por
tempo prolongado. Sendo assim, durante o período do retorno gradual, a cantina não será

aberta, pois paralelamente será orientada a se adequar, de acordo com os Protocolos de
Retorno das Atividades (www.ifes.edu.br), para atender de maneira completamente segura,
seus usuários. Portanto, os alunos serão orientados a levarem lanche e garrafa de água, assim
como serão orientados a não compartilharem os alimentos e nem a garrafa de água. Os
bebedouros estão adaptados apenas para abastecimento das garrafas individuais de água.
Para o Ensino Flexível a cantina funcionará adequando-se aos protocolos do Ifes.
Os alunos serão orientados a usarem máscara, durante todo o tempo em que estiverem nos
espaços do campus, e a trazerem máscaras adicionais para troca periódica. O descarte das
máscaras, caso sejam descartáveis, será devidamente orientado e, no caso das máscaras
reaproveitáveis os alunos também serão orientados de como isolá-las até a higienização para
reuso.
Os espaços destinados aos intervalos entre aulas serão restringidos, visando facilitar o
acompanhamento dos alunos quanto à continuidade dos cuidados básicos mínimos.
Todas estas orientações serão repassadas a pais e alunos em webconferência promovida pela
DIREN e CGE. Será extremamente reforçado, em caráter de apelo, que os pais colaborem na
orientação de seus respectivos filhos, assim como os alunos compreendam, de maneira
colaborativa, a necessidade de seguir este protocolo, visando a saúde e bem-estar de todos.

