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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui a OMS, 2019-nCoV)
identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, levando em
consideração a amplitude de sua propagação mundial, veio a ser classificada como pandemia.
Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:
a. ser uma nova doença que afeta a população;
b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de uma
doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012.
Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de
natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº
1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos
da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e
Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID-19
SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou emergência, através do Decreto n° 515, por
conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por
outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino
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pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de
agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem
prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu
orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à
promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as ações para
a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:
a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;
b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até
14 dias);
c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais
com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;
d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social
(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta
efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as
indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem
ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou
só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros
sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local
e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas
adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a
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realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de
transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e
adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em caso de
negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer
tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de
risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações
operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do
evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação,
protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do
evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na
fase de resposta.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC câmpus
Canoinhas, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua
responsabilidade perante a comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e
familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID19). O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da
Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente,
Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e
de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da
nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e
escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado,
em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina - IFSC câmpus Canoinhas obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares do IFSC câmpus
Canoinhas.

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e
rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19,
buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e
segurança da comunidade escolar/acadêmica.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido,
vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b. Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais específicos,
abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da comunidade
escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais;
c. Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das
dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades
presenciais;
d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes
oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e
externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);
f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente,
adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a
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atividade do estabelecimento;
h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias
frente aos resultados esperados;
i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de
imediato possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou
restringindo situações de contágio;
j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias
pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis
com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade
escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional.

5

CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que

consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o
território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as
vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.

5.1 AMEAÇA (S)
A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica,
uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no
sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através:
a. de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa
infectada e que atingem diretamente a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas
gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato:
b. de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma
pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
1

Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou sintomas leves
(febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar e
pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte).
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c. de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não
podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos –
especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com
sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em
certos casos, causam a morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum
em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo,
começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades
aparentes.
Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calculase que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe
sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa
contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se
transmitir livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria
por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos
e um cenário extremamente crítico.
Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente
da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença
que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não
existe ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020.
Também não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, embora
alguns medicamentos – tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido
utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e
alguns novos medicamentos começam a ser testados.
Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - que ele
desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais
variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e
restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir
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significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um
ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso
implica);
b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;
c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os
sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência
individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização
da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior
flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas
necessidades de distanciamento.
13
5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

No caso concreto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarinacâmpus Canoinhas foi julgada como ajustada a descrição de território que segue:
O IFSC câmpus Canoinhas está situado no distrito do Campo da Água Verde. O distrito
Campo do Água Verde é responsável por parte da população urbana municipal, e desenvolveu-se
junto à área urbana da Sede, sendo que atualmente é considerado um bairro daquela. A sua porção
rural está concentrada a sul da Rodovia SC 280. Corresponde a maior concentração populacional do
município com 29,30% do total e tem na região da comunidade do Salto do Água Verde, uma
concentração populacional. A bacia hidrográfica do manancial de abastecimento público da sede,
encontra-se nessa região, sendo que a captação no Rio Canoinhas situa-se próxima à Rodovia SC
280. (PLANO DIRETOR DE CANOINHAS)
Nas proximidades (1,4 Km) do câmpus Canoinhas encontra-se a Unidade Básica de Saúde
Campo da Água Verde e em anexo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a
cerca de 3 km o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. O sistema de transporte coletivo é composto
apenas pelo modal ônibus, atuado pela empresa Santa Cruz. As linhas urbanas em operação são:
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Aparecida, Cohab I, Cohab II, Jardim, Marcílio Dias, Vila Fuck e Água Verde/ Campo da Água
Verde. Também ocorre o transporte de alunos e servidores através de van particulares, táxi e carros.
O Câmpus Canoinhas possui abastecimento de água através da rede geral de abastecimento
do município. O resíduos gerados no câmpus seguem normas internas do IFSC para sua separação,
e seu destino final é por meio da coleta seletiva de recicláveis e de resíduos sólidos, prestada pela
Prefeitura de Canoinhas. Os resíduos orgânicos gerados são destinados em quase sua totalidade à
compostagem. A destinação de rejeitos como pilhas e óleo de cozinha usado é realizada pela
empresa especializada GR Soluções. Os resíduos químicos originados das aulas práticas, projetos de
pesquisa e demais atividades nos laboratórios são acondicionados em bombonas respeitando as
incompatibilidades químicas e a legislação vigente, sendo tratados e descartados por empresas
especializadas. O lixo eletrônico gerado no câmpus é destinado para descarte nas campanhas de
recolhimento desses materiais, organizadas pela Prefeitura ou por empresas especializadas.
5.2.1 Perfil Institucional
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) é uma das
instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
(RFEPCT). É uma instituição pública que tem por finalidade ofertar formação e qualificação em
diversas áreas, nos vários níveis e modalidades de ensino, bem como realizar pesquisa e extensão.
Conforme estabelecido no artigo 2º da Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais “são instituições
de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta
de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino”.
A instituição é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), por meio da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), e é composta por vinte e um câmpus,
um câmpus avançado, um centro de referência e um polo de inovação, além da reitoria, localizada
em Florianópolis.
O Centro de Referência em Formação e Educação a Distância (Cerfead) vincula-se à Próreitoria de Ensino, como Diretoria de atividade finalística; localiza-se em Florianópolis e se articula
com os câmpus para realização da oferta de educação a distância.
O IFSC tem como missão: “Promover a inclusão e formar cidadãos, por meio da educação
profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação,
contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural”. E como Visão “Ser instituição de
excelência na educação profissional, científica e tecnológica, fundamentada na gestão participativa
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e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.
Os valores do IFSC são:
● Compromisso Social, pautado pelo reconhecimento às diferenças históricas, econômicas,
culturais e sociais.
● Democracia, pautada pelos princípios de liberdade, participação, corresponsabilidade e
respeito à coletividade.
● Equidade, pautada pelos princípios de justiça e igualdade nas relações sociais e nos
processos de gestão.
● Ética, pautada por princípios de transparência, justiça social, solidariedade e
responsabilidade com o bem público.
● Inovação, pautada em práticas que estimulem ações criativas e proporcionem soluções
diferenciadas à sociedade.
● Qualidade, pautada na entrega de valor público, oferecendo respostas efetivas às
necessidades de alunos e sociedade.
● Respeito, pautado pela importância do diálogo no desenvolvimento das relações
interpessoais.
● Sustentabilidade, pautada pela responsabilidade ambiental, social e econômica.
(https://www.ifsc.edu.br/pdi-2020-2024).

5.2.2 Câmpus Canoinhas
O IFSC câmpus Canoinhas possui uma área total de 51.844,45 m², sendo 6.363,79 m² de
área construída, organizado com a seguinte estrutura física:
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Quadro 1 – Infraestrutura câmpus Canoinhas

Infraestrutura do IFSC câmpus Canoinhas
Local

Quantidade

Salas de aula

12

Laboratórios de informática

4

Laboratórios diversos

14

Salas administrativas

14

Atendimento especializado

1

Salas de professores e Coordenação

9

Sala de convivência

1

Espaço para lanche e intervalo dos funcionários terceirizados

1

Biblioteca com salas de estudo individual, de multimeios e de
informática

1

Cantina

1

Container (Centro Acadêmico e Diretório)

1

Bloco agrícola com 2 laboratórios, 1 sala e 2 depósitos

1

Auditório com capacidade para 170 pessoas

1

16

5.2.2.1 Equipe de Profissionais
O IFSC câmpus Canoinhas conta com uma equipe de vários profissionais das mais diversas
áreas do conhecimento.
Quadro 2 - Servidores do câmpus Canoinhas

Número de servidores do câmpus Canoinhas
Professores

Técnicos

Serviços terceirizados

53

35

13

Total de servidores: 101
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Quadro 3 - Lotação dos Servidores

Áreas do conhecimento
Cargos Técnico-administrativos

Áreas Docentes

Serviços Terceirizados

Administrador

Administração

Jardinagem

Assistente em Administração

Alimentos, Ciência e
Tecnologia

Limpeza

Assistente Social

Artes

Oficial de Manutenção Predial

Assistente de Alunos

Biologia

Portaria

Auxiliar de Biblioteca

Educação Física

Bibliotecário

Engenharia de Alimentos

Contador

Engenharia Rural

Pedagogo

Espanhol

Psicólogo

Filosofia

Profissional Especializado em
Pessoas com Deficiência

Física

Técnico em Assuntos
Educacionais

Fundamentos Químicos e
Biológicos

Técnico de Laboratório de
Agroecologia

Geografia

Técnico de Laboratório de
Alimentos

Gestão de Obras da
Construção Civil

Técnico em Laboratório de
Edificações

História

Técnico de Laboratório de
informática

Informática

Técnico de tecnologia da
Informação e Comunicação

Inglês

17

Língua Portuguesa
Matemática
Produção Animal
Produção Vegetal
Projetos e Instalações da
Construção Civil
Química
Sociologia
Tecnologia de Materiais da
Construção Civil
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Quadro 4- Titulação dos Técnicos –Administrativos

Titulação

Número de servidores

Técnico de nível médio

3

Graduação

9

Especialização

17

Mestrado

6

Quadro 5- Titulação dos Docentes

Titulação

Número de servidores

Graduação

2

Especialização

5

Mestrado

25

Doutorado

18

Pós-Doutorado

3

Dados atualizados pelo Sistema de Gestão de Pessoas em 19/10/2020.
5.2.2.2 Ações Educacionais
O câmpus Canoinhas segue os princípios educacionais definidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI):
Tomando por base os preceitos legais que definem a instituição como sendo pública e
gratuita, as ações educacionais do IFSC sustentam-se nos seguintes princípios:

- Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
- Reconhecimento e respeito aos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, as
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, as
pessoas em regime de acolhimento ou internação, bem como aquelas em regime de privação
de liberdade, as identidades de gênero, étnico-raciais, povos indígenas, quilombolas e
populações do campo;
- Inclusão, respeitando a pluralidade da sociedade humana;
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- Respeito à natureza e busca do equilíbrio ambiental na perspectiva da sustentabilidade;
- Diálogo no processo de ensino-aprendizagem;
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o
esporte e o saber;
- Valorização das experiências dos discentes em termos teórico-práticos, metodológicos,
tecnológicos, culturais e de cidadania;
- Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos
conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;
- Superação da dicotomia entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem;
- Trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a
tecnologia e a cultura;
- Interdisciplinaridade como práxis pedagógica visando à superação da fragmentação de
conhecimentos e da segmentação da organização curricular, principalmente entre os pares
formação geral ou propedêutica/formação técnica;
- Reconhecimento e valorização da inteligência do trabalhador, não havendo subordinação
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual;
- Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. (https://www.ifsc.edu.br/pdi-20202024)

5.2.2.2.1 Ensino
O ensino organiza-se conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, especialmente para a
educação profissional e tecnológica, construindo competências associadas aos perfis profissionais
de formação de nossos cursos. (PDI 2020-2024).
O câmpus Canoinhas oferece educação profissional e tecnológica, em cursos de qualificação
profissional, cursos técnicos, superiores em tecnologia, cursos de pós-graduação e cursos a
distância.
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Quadro 6- Cursos ofertados no câmpus Canoinhas

Nomes dos cursos

Número de alunos

Bacharelado em Agronomia

77

Ensino Médio Integrado em Alimentos

111

Ensino Médio Integrado em Edificações

116

Especialização em Desenvolvimento Rural e Sustentável

29

Especialização em Educação e Diversidade

77

Especialização em Educação e Diversidade

32

PROEJA em Agroecologia

39

Superior de Tecnologia em Alimentos

79

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

93

Técnico em Agroecologia

45

Técnico em Edificações

60

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

90

Total de alunos matriculados: 771
5.2.2.2.2 Pesquisa
O IFSC busca cumprir seu papel de instituição de ensino, pesquisa e extensão, articulando a
produção do conhecimento acadêmico com a aplicação das pesquisas no âmbito do ensino e no
desenvolvimento científico, tecnológico e social das regiões onde está inserido. (PDI 2020-2024).
No câmpus Canoinhas, a Pesquisa totaliza em 2020, os seguintes números:
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- 21 Projetos de Pesquisa em execução, totalizando 15 docentes coordenadores de projetos;
- 16 Bolsistas de Iniciação Científica;
- 10 Bolsista Voluntários de Projetos de Pesquisa.
5.2.2.2.3 Extensão
O IFSC compreende a extensão como um conjunto de atividades em que se promove a
articulação dos saberes científicos e tecnológicos com a realidade socioeconômica e cultural da
região onde está inserido. (PDI 2020-2024)
A Extensão do IFSC reúne estratégias de relacionamento de seus estudantes e educadores
com a comunidade externa. Para isso, promove anualmente centenas de atividades planejadas para
tirar ideias do papel, transformar um pensamento em ação, prototipar uma engenhoca ou
movimentar uma turma em torno de um objetivo.
As atividades de extensão podem ser: programas, projetos, cursos ou eventos, e são
realizadas por meio de editais de fluxo contínuo, de média ou longa duração.
No IFSC câmpus Canoinhas, no ano de 2020 as ações de extensão realizadas são as
seguintes:
- 23 ações de fluxo contínuo;
- 3 ações de média duração;
- 1 ação de longa duração
Com um total de 17 coordenadores; 7 alunos bolsistas e 279 alunos envolvidos.
No câmpus Canoinhas, além das oportunidades de pesquisa e extensão, os alunos têm
oportunidades de estágios internos (laboratórios do câmpus) e em empresas da região, também
podem participar de editais para realização de intercâmbio em alguns países.

5.2.2.2.4 Estágio
O estágio é ato educativo orientado e supervisionado que ocorre no ambiente de trabalho.
No IFSC, o estágio é concebido como uma oportunidade de aprendizagem do fazer, é um forma de
participar do mundo do trabalho e, na relação com outros profissionais do ramo, aprender também
valores e atitudes no contexto das relações interpessoais e contradições que envolvem o trabalho. O
estágio pode ser obrigatório e não obrigatório.
Estágio obrigatório: é aquele cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do
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diploma.
Estágio não obrigatório: é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória do curso, sendo necessário, neste caso, o pagamento de bolsa e de
auxílio-transporte ao estagiário.
No Brasil, os estágios são regidos pela Lei n.º 11.788/2008. Em consonância com esta lei
federal, os estágios no IFSC são regulamentados pela Resolução 74/2016/CEPE.
Em 2019 e 2020, o estágio Curricular obrigatório totalizou: 14 alunos participantes e o
Estágio Curricular não obrigatório totalizou 44 alunos participantes.

Programa de Aprendizagem (Jovem Aprendiz)
O Programa Jovem Aprendiz é um projeto do governo federal criado a partir da Lei da
Aprendizagem (Lei 10.097/00) e tem o objetivo de inserir o aluno no mundo do trabalho. É um
programa destinado aos jovens de 14 a 24 anos mas sem limite de idade para pessoas com
deficiência.
O IFSC é uma entidade qualificadora cadastrada no Ministério do Trabalho apta a mediar a
inserção dos seus estudantes de cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes na vida
profissional através do Jovem Aprendiz. Entre os benefícios para o aprendiz destacam-se carteira
assinada, salário mínimo-hora da categoria, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
Em 2019 e 2020, o programa Jovem Aprendiz, no câmpus Canoinhas, totalizou 9 alunos
participantes.
5.2.2.2.5 Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE)
O câmpus Canoinhas tem um Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE). É função desse
núcleo assessorar a instituição para receber as pessoas com deficiência, colaborando com as
adaptações necessárias para o atendimento de cada discente. A composição do NAE é
multidisciplinar e conta com professor de Educação Especial, cujas atribuições priorizam o
atendimento educacional especializado, capacitação de servidores e produção de materiais didáticos
acessíveis.

Sendo a educação um direito de todos e um dever do Estado, e levando-se em consideração
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a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, o
IFSC compromete-se com:
- Implementação da acessibilidade física;
- Desenvolvimento de programas de capacitação e formação para servidores;
- Atendimento pedagógico adequado às demandas do discente;
- Garantia de formas de acesso adequadas às necessidades das pessoas com deficiência;
- Garantia de estratégias para permanência e êxito que atendam às especificidades das
pessoas com deficiência;
- Busca de condições para que haja a possibilidade de proporcionar terminalidade específica,
nos termos legalmente previstos, e para quem dela comprovadamente necessitar.
(https://www.ifsc.edu.br/pdi-2020-2024).
Quadro 7 – Público da Educação Especial no câmpus Canoinhas

Informações dos Laudos Médicos

Número de alunos

Síndrome de Asperger

1

Síndrome de Prader Willi

1

Cegueira

1

Autismo Infantil

1

Deficiência Física. Usuária de Cadeira de Rodas

1

Paralisia Cerebral

1

Transtornos Globais do Desenvolvimento

1

Epilepsia Sintomática Generalizada

1

Total: 8 alunos matriculados

5.2.2.2.6 Assistência Estudantil
Com o objetivo de garantir condições de acesso e permanência com êxito dos estudantes no
percurso formativo, o IFSC disponibiliza aos seus estudantes a assistência estudantil. São
organizadas diversas ações, por meio das quais os estudantes têm acesso a atividades desportivas,
apoio à participação em eventos, auxílio financeiro para pagar despesas – como, por exemplo,
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alimentação, moradia, material escolar e transporte entre casa e escola, dentre outras.
Índice de Vulnerabilidade Social (IVS)
O IVS, regulamentado pela Resolução Consup nº 42/2017, é um índice que caracteriza a
situação de vulnerabilidade social, calculado com base na renda e em agravantes sociais, e que pode
ser usado como critério de acesso exclusivo ou associado em programas de assistência estudantil
e/ou editais destinados aos estudantes do IFSC.
O IVS pode ser solicitado por estudantes com renda per capita de até 2 salários mínimos em
situação de vulnerabilidade social que comprometa a sua condição de permanência e êxito no curso.
Para obter o IVS, o estudante deve entregar todos os documentos necessários para a
realização da análise de renda bruta per capita e dos agravantes sociais e seguir os passos e prazos
descritos no edital vigente do IVS.

Programa de Atendimento ao Estudante em Vulnerabilidade Social (PAEVS)
O Programa de Atendimento ao estudante em Vulnerabilidade Social (PAEVS)
disponibiliza auxílio financeiro para contribuir no atendimento às necessidades de estudante em
vulnerabilidade social, visando a sua permanência e êxito acadêmico.
São estes os auxílios:
– Auxílio Permanência: destina-se a estudantes matriculados em cursos presenciais, com renda
bruta per capita de até 2 salários mínimos.
– Auxílio Compulsório: destina-se a estudantes inscritos no CadÚnico, os matriculados em cursos
Proeja e os matriculados em cursos que façam parte de ações voltadas a públicos estratégicos.
– Auxílio Ingressante Cotista: destina-se a estudantes que entraram no IFSC por meio da cota de
escola pública, com renda inferior a 1,5 salários-mínimos, matriculados em curso presencial.
– Auxílio Emergencial: de caráter eventual, destina-se a estudantes matriculados em curso
presencial, em situação financeira adversa e não previsível que impossibilite a permanência no
curso.
No câmpus Canoinhas, a Assistência Estudantil totaliza, em 2020, os seguintes números:
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– 173 alunos recebem o auxílio permanência
– 82 alunos recebem o auxílio compulsório cadúnico;
– 33 alunos recebem o auxílio compulsório Proeja;
– 8 alunos recebem o auxílio moradia;
– 37 alunos recebem o auxílio internet
– 49 alunos receberam o auxílio ingressante cotista

5.2.2.2.7 Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena (NEABI)
O NEABI estimula e promove ações de Ensino, Pesquisa e Extensão orientadas à temática
das identidades e relações étnico-raciais, especialmente quanto às populações afrodescendentes e
indígenas, no âmbito da instituição e em suas relações com a comunidade externa.
No câmpus Canoinhas esse Núcleo, que é regulamentado pela resolução no 09 de 2016, já
desenvolveu várias ações, entre elas: O Simpósio de Humanidades, projetos de extensão, lives,
roda de conversa, palestras e ações relacionadas ao mês da Consciência Negra em parceria com
25

outras escolas.
5.2.2.2.8 Núcleo de Cultura e Arte
O Núcleo de Cultura e Arte (NuCA), foi formado no câmpus Canoinhas para fomentar e desenvolver
projetos artísticos e culturais, na região do Planalto Norte.
Fazem parte do NuCA, os seguintes projetos:
- Grupo de teatro; É o quê?
- Grupo de dança
- Banda: Little Boat City Band

5.3VULNERABILIDADES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina- câmpus
Canoinhas toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e
específicas que seguem:
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a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos
(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra,
etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na
boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior
interatividade física interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu
cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos,
etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da
saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa
educação;
d. científica e dificuldades de pensamento crítico;
e. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e
difusão de informação não validada cientificamente;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento e isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
h. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados;
i. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como
computadores e notebooks e problemas na conexão à internet;
j. horário único de acesso às aulas e intervalos, causando possível aglomeração na entrada e
saída das pessoas;
k. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência
exigidas;
l. servidores que se encontram dentro do grupos risco, sendo assim afastados de possíveis
atividades presenciais;
m. alunos oriundos de diversas cidades e estados.

5.3 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina- câmpus
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Canoinhas considera já ter instaladas e a instalar as seguintes capacidades:

Capacidades instaladas

a. comissão Local do PLANCON;
b. colegiado do câmpus com a seguinte representatividade: gestão, docentes, técnicosadministrativos, comunidade externa, discentes;
c. salas de aula adequadas para atender a capacidade de alunos conforme orientação de
distanciamento exigido pelas medidas sanitárias;
d. EPI’s e Materiais para limpeza e higienização;
e. Informativos com orientação de alguns protocolos;
f. profissionais da área de alimentos para orientação e capacitação interna sobre higiene e
manipulação de alimentos;
g. áreas abertas que facilitam a circulação de pessoas, evitando aglomerações;
h. servidores terceirizados que atuam na portaria do câmpus;
i.

servidores terceirizados que atuam na vigilância do câmpus.

Capacidades a instalar

a. adequar sala para acolhimento de pessoas que no meio do expediente/aula possam vir a ter
algum tipo de sintoma e necessitam ficar isoladas;
b. Formação específica, para os seguintes segmentos: servidores da limpeza e higienização;
servidores técnicos- administrativos; docentes e discentes;
c. treinamento, incluindo simulados, para os seguintes segmentos: servidores da limpeza e
higienização; servidores técnicos- administrativos; docentes e discentes;
d. adequar todos os espaços físicos com as demarcações necessárias para garantir a circulação
segura de toda a comunidade escolar;
e. verificar os equipamentos como lixeiras com pedal, dispenser para álcool em gel e para
sabonete líquido, dispenser para papel toalha, garantindo que estejam em todos os espaços
necessários para o cumprimento das medidas sanitárias;
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f. Fixar cartazes com orientações sobre COVID-19, e colocar placas de identificação de locais,
g. Colocação dos tapetes pedilúvios em todos os espaços necessários.

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1,
que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à
natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.

Quadro 8- Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19.

Fases

Subfases

Características

Plancon Estadual
28

Não existe epidemia ou existe em outros
países de forma ainda não ameaçadora

Preparação
Contenção (por
vezes, subdividida
em simples no
início e alargada
quando já há casos
no país/estado)

Pode ir desde quando há transmissão
internacional em outros países ou casos
importados em outros estados (contenção
inicial) até à situação da existência de cadeias
secundárias de transmissão em outros estados
e/ou casos importados no estado, mas sem
cadeias de transmissão secundária (contenção
alargada). Inclui medidas como o
rastreamento (por meio de testes),
isolamentos específicos (para evitar o
contágio da população a partir de casos
importados) e vigilância de entradas, saídas e
deslocamentos de pessoas, buscando erradicar
o vírus. O limite da contenção é quando as
autoridades perdem o controle do
rastreamento, o vírus se propaga e entra em
transmissão local. Considera-se na fase de
Contenção duas subfases Contenção Inicial e
Contenção Alargada.

Mitigação
(podendo, se
houver medidas
muito firmes como
testagem

A mitigação deve começar logo quando há
Emergência de
transmissão local e intensificar-se quando há Saúde Pública
transmissão sustentada ou comunitária.
Sabendo-se que não será possível evitar todos
os contágios, tenta-se diminuir o avanço da

Resposta

Alerta (quando
somente há
ocorrências em
outros estados) e
Perigo Iminente
(quando há casos
importados no
estado, mas sem
cadeias de
transmissão
secundária)
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generalizada,
isolamento de
casos e
impedimento de
entradas chegar até
à Supressão)

pandemia, com ações como suspensão de
aulas, fechamento de comércio, bares e
restaurantes, cancelamento de eventos
esportivos, congressos, shows e espetáculos,
suspensão ou limitação de transportes etc.
Quando a situação de contágio está sob maior
controle e caminha para uma fase de
recuperação estas medidas restritivas podem
ser flexibilizadas.
Caracteriza-se inicialmente pela redução do
contágio e óbitos e controle parcial da
epidemia, sustentada em indicadores oficiais
de evolução de taxas de contágio e de
ocupação de atendimento hospitalar.
Posteriormente, pela superação do surto
epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou
descoberta de medicamentos adequados para
o tratamento da COVID-19, comprovados
cientificamente pelas autoridades
competentes podendo considerar-se
consolidada (recuperação plena). Até que isso
aconteça, deve-se manter medidas preventivas
adequadas para evitar o surgimento de novos
focos de infecção e reversão do achatamento
da curva de contágio. Na ocorrência de
reversão da redução do contágio as medidas
adequadas de prevenção e controle deverão
ser retomadas, em partes similares às
previstas para a fase de Contenção.

Recuperação

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países
elaboraram seus planos de contingência.

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que
lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise.
Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste
problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e
implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações
operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
a. o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;
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b. o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir
para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
c. o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de
monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna
necessário implementar.

7.1 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se
indicadas na sequência.
No planejamento da implementação das diretrizes, foi usada, como referência, a ferramenta
de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o
que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como
será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que
podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de
acesso.

MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharingm

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
4(H2)
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Distanciamento
Social: Garantir
1,5 m como
distância mínima
de segurança
entre os
indivíduos em
qualquer espaço e
na realização de
qualquer
atividade;

Desativar
bebedouros,
geladeiras e
micro-ondas

Sala de aulas,
biblioteca,
corredores,
cantina,
banheiros, hall,
Laboratórios,
salas
administrativas
e docentes e
demais áreas
do câmpus.

Nos espaços de
alimentação
dos alunos
(exceto
cantina). Nos
locais onde
estão

Antes e
durante o
retorno das
atividades.

antes do
retorno das
aulas
presenciais

Comissão
Local de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19
e demais
servidores.

equipe
responsável

- Realizar a
sinalização do piso
com fita adesiva,
posicionando o
mobiliário dos
diferentes ambientes
de forma adequada,
de forma a garantir a
distância de
segurança;
- Garantir que os
alunos permaneçam
no câmpus apenas
para as atividades
acadêmicas
obrigatórias;
- Evitar atendimento
individual na mesa
do professor ou na
carteira do aluno,
respeitando a
necessidade de
distanciamento;
- Adiar por tempo
indeterminado
eventos e atividades
que impliquem a
aglomeração de
pessoas.
- O atendimento
pessoal na biblioteca
deve ser evitado e
quando isso não for
possível, deverá
existir barreira física
(acrílico e vidro) e
marcação no chão
que garanta a
distância de
segurança

Necessário
aquisição de
fitas
adesivas ao
custo de
R$350,00.

Desativar válvulas
dispensadoras de
água para hidratação
local; desligar
geladeiras e microondas. Orientar para
que os estudantes

verificar
necessidade
de recursos
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localizados os
bebedouros no
câmpus

Descontaminação
de ambientes
comuns

Sala de aulas,
biblioteca,
corredores,
cantina,
banheiros, hall,
laboratórios,
salas
administrativas
e docentes e
demais áreas do
câmpus.

Antes e
durante o
retorno das
atividades.

tragam garrafinhas
de água e evitem
trazer alimentos que
necessitem de
refrigeração e/ou
aquecimento
Orientação:
- Instalar lixeira com
Comissão de
pedal;
Contingência
- Remoção do lixo
para
com maior
Enfrentamento periodicidade (ao
da COVID-19 menos 2x ao dia);
- Instalar frascos
Implementação com álcool gel nos
Todos os
ambientes;
servidores do
- Assepsia do
câmpus
ambiente - horários
Canoinhas
de assepsia
(corrimão,
Empresa
maçanetas, etc.);
terceirizada da - Limpar
limpeza
frequentemente as
superfícies tocadas
(mesas, cadeiras,
computadores de uso
comum, etc.);
- Higienização dos
equipamentos e
ferramentas
utilizadas;
- Evitar ou limitar o
uso de elevadores
apenas para casos de
extrema necessidade,
e assepsia total após
cada utilização.
- Instalar tapetes
com pedilúvio nas
entradas dos blocos;
- Restringir as
entradas nos
banheiros (1 pessoa
por vez);
-Os livros deverão
ser higienizados
após o uso, com
solução alcoólica
apropriada,
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de itens
serão
verificadas
antes da
execução do
Plano de
Ação.
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Ações de
prevenção em
ambientes
comuns.

Ações na
Portaria e
recepção.

Antes do
retorno das
aulas e
permanente

conforme
material da
brochura;
-As obras
consultadas e
emprestadas
precisam ficar sem
ser manuseadas por
pelo menos nove
dias, podendo ser
utilizadas para
armazenamento
desses materiais as
salas de estudos que
estarão fechadas.
Orientação:
- Seguranças
Comissão de
patrimoniais e
Contingência
recepcionistas
para
deverão utilizar
Enfrentamento máscaras trocadas
da COVID-19 regularmente
conforme protocolo
Implementação institucional;
Empresas
- A portaria deverá
terceirizadas
ter mais de um ponto
responsáveis
com álcool em gel;
pela portaria e - O balcão da
segurança
portaria terá uma
linha com fita
zebrada sinalizando
a distância a ser
mantida para evitar a
proximidade dos
recepcionistas com
pessoas que acessam
o câmpus;
- Instalar barreira de
proteção em acrílico
na portaria;
- Todas as pessoas
deverão,
obrigatoriamente, ter
aferida a temperatura
corporal, por
dispositivo
eletrônico rápido e
estar utilizando
máscaras de forma
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Ação.
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correta, sob pena de
não poderem
adentrar no câmpus.

Ações de
prevenção em
ambientes
comuns.

Medidas de
higiene pessoal

Banheiros

No câmpus

Antes e
durante o
retorno das
atividades.

Ao chegar
no
estabelecim
ento de
ensino;
Após tocar
em
superfícies;
Após
tossir,

Orientação:
Comissão de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19

- Os banheiros
precisam ter
garantida a reposição
permanente de
insumos de higiene,
tais como: toalha de
papel, papel
Implementação higiênico, sabão e
Comunidade
álcool em gel;
institucional
- Torneiras, caixas
de descarga e demais
superfícies que
recebem o toque das
mãos nos banheiros,
devem ser
higienizadas várias
vezes ao dia e com
desinfecção;
- Os sacos do lixo de
dentro das cabines
devem ser fechados
com nó e receber
mais um saco antes
do descarte final;
- Utilizar solução de
hipoclorito de sódio
0,5% m/v (solução:
250 mL de água
sanitária com cloro
ativo a 2% ou 2,5%
m/v para 1 L de
água).
todos

Utilizar
frequentemente as
preparações
alcoólicas
antissépticas 70%
(setenta por cento)
em formato de gel,
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Necessidade
de aquisição
de itens
serão
verificadas
antes da
execução do
Plano de
Ação.

Medidas de
prevenção em
ambiente didático

Sala de aula,
laboratórios de
ensino e
pesquisa.

espirrar
e/ou assoar
o nariz;
Antes e
após o uso
do
banheiro;
Antes e
após as
refeições.
Antes do
retorno das
aulas e
permanente.

espuma, spray ou
uso de água e sabão
para higienização
das mãos,
disponíveis em
diversos ambientes
do estabelecimento
de ensino.

Orientação:
Comissão de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19

- O espaço da sala
de aula (incluindo
equipamentos e
mobiliário) deverá
ser higienizado,
conforme protocolo
de higienização, ao
Implementação fim de cada turno de
Comunidade
aulas;
institucional - - Não devem ocorrer
trocas de sala de aula
durante o turno de
aulas para garantir a
higienização
adequada;
- - O ar condicionado
deve permanecer
desligado em todas
as salas de aula;
- - Janelas e portas
devem permanecer
abertas, sempre que
possível, garantindo
uma melhor
circulação do ar;
- - Disponibilizado
dispenser de álcool
gel a 70 ºINPM e
papel toalha nas
salas de aula;
- - Os alunos são
responsáveis pela
higienização de suas
mesas/bancadas e
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-

-

-

-

-

cadeiras antes e após
a utilização;
- Alunos e professor
deverão,
obrigatoriamente,
utilizar máscaras,
todo o tempo que
permanecerem no
ambiente;
- Quando da
necessidade de
atendimento ao
discente, esse deve
ocorrer na mesa do
professor e nunca na
mesa do discente,
sendo realizado
breve e
individualmente;
- Trabalhos em
grupo, em sala de
aula, devem ser
evitados e, fora dela,
só devem ser
realizados se for
possível realizar a
atividade a distância.
- Disponibilizar
cestas de lixo com
tampa para o
descarte exclusivo
de máscaras, papel
toalha e outros
materiais que
possam estar
infectados;
- Instalar tapetes
umedecidos com
solução de
hipoclorito 0,1% m/v
(solução: 50 mL de
água sanitária com
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Sinalizar os
espaços de acesso
nos ambientes do
câmpus

Setores
pedagógicos e
administrativos

Salas dos
professores,
salas
administrativas
,laboratórios e
demais
ambientes que
necessitem de
limitação no
câmpus

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Sala de
professores,
setor
pedagógico,
setor
administrativo
e secretaria.

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Organização:
Comissão
Local de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19

cloro ativo a 2% ou
2,5% m/v para 1 litro
de água) para
higienização dos pés,
na entrada dos
laboratórios.
- Elaboração e
fixação de materiais
informativos que
limitem o acesso de
pessoas não lotadas
no setor.

Implementação
Todos os
servidores
Organização:
Comissão
Local de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19

Todos os ambientes
laborais devem
contar com
protocolo de
segurança e uso, no
qual estejam
descritas as regras de
segurança para quem
Implementação permanecer naquele
Todos os
ambiente, bem
servidores
como os
procedimentos de
higienização dos
equipamentos
dispostos naquele
local e normas para
atendimento de
usuários;
-O próprio
trabalhador é o
responsável pela
limpeza da sua
estação de trabalho
na chegada
e na saída, utilizando
álcool ou solução de
hipoclorito;
-Alunos e os
servidores deverão,
obrigatoriamente,
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de itens
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utilizar máscaras,
por todo o tempo
que
permanecerem no
ambiente;
-Objetos e utensílios
não podem ser
compartilhados;
-o ar condicionado
deve permanecer
desligado e janelas e
portas devem
permanecer
abertas, sempre que
possível;
-Para setores que
prestem atendimento
ao público em geral,
deverão ser
providenciadas
barreiras físicas e
transparentes entre o
servidor e o público,
para que seja evitada
a
transmissão do vírus
por gotículas;
-O servidor deverá
procurar se sentar
sempre em posições
fixas em relação às
estações de
trabalho, para
possibilitar a
identificação de
quem teve contato
próximo aquele
infectado,
em caso de
transmissão de vírus.
Ambientes
fechados

Auditório,
Salas de
convivência de
servidores,
Ambientes
para atividades
físico-

Permanente
ou até
mudança
nas normas
de
enfrentame
nto da

Organização:
Comissão
Local de
Contingência
para
Enfrentamento
da COVID-19

Idealmente estes
espaços devem
permanecer
fechados, já que os
eventos seguem
suspensos até
deliberação ao
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Sem custo.

Orientar os alunos
público da
Educação
Especial

desportivas.

Covid-19.

contrário;
Implementação - as aulas que
Todos os
aconteciam no
servidores
auditórios serão
remanejadas para as
salas de aula,
respeitando o
distanciamento.
- Proibir as
atividades físicodesportivas
recreativas que
resultem em contatos
físicos entre os
participantes, como
os jogos de quadras,
lutas, entre outros,
cabendo aos
professores
adequarem-nas aos
requisitos de
afastamento social e
higiene;

No câmpus
Canoinhas

Antes do
retorno e
durante as
aulas

Equipe do
NAE e Equipe
Pedagógica

Orientar quanto ao
sem custo
uso de máscaras
obrigatório. Para os
educandos que não
aceitam máscaras,
será realizada ação
junto aos familiares.
Garantir a limpeza
da cadeira de rodas
dos alunos
cadeirantes; Orientar
os alunos sobre a
higiene de materiais
de uso individual tais
como:
regletes, sorobã,
bengala, lupas,
telescópios, etc.
Haverá
acompanhamento de
monitor nos casos de
dependência e
necessidade de
auxílio para
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locomoção. Também
higienização
constante dos
equipamentos (Port.
792/2020 –Cap. XI)
Quadro 9: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias
QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)

Quanto
(H2)

Quadro de
horários
alternados por
turma

Entrada,
saída,
salas de
aula,
murais
dos
corredores

Permanente

Coordenadores
de curso

Definição de
cronograma com
horários
diferentes para
entrada e saída
das turmas e para
e intervalos

sem
necessidade
de recursos
financeiros

Desmembram
ento de turmas
em
"subturmas",
em quantas
forem
necessárias

Turmas

Permanente

Coordenadores
de Curso

Definição de dias
ou semanas fixas
em que as
“subturmas”
poderão ir à
escola assistir
aulas presenciais

sem
necessidade
de recursos
financeiros

Organizar as
atividades
com os alunos
que
participarão
das aulas de
forma remota

No
câmpus
Canoinhas

Antes do
retorno e
durante o
retorno

Coordenadores
de curso,
professores,
comissão de
material
impresso e
equipe
pedagógica

As atividades
remotas serão
realizadas pela
plataforma
Google meet,
pelo Sistema
Acadêmico
(SIGAA) e outras
mídias. Também
com material

Sem custo
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impresso,
seguindo as
orientações da
comissão de
trabalho
impresso.
Retorno do
Público da
Educação
Especial

Adequar as
metodologias
pedagógicas e
implementar
estratégias que
garantam o
acesso a
aprendizagem
dos alunos

Câmpus
Canoinhas

IFSC
câmpu
Canoinhas

Antes e
durante o
retorno

Permanente

Equipe do
Núcleo de
Acessibilidade
Educacional
(NAE),
professionais do
Atendimento
Educacional
Especializado,
professores

DEPE,
professores e
equipe
pedagógica e
comissão do
material
impresso

O IFSC avaliará
o potencial
retorno em
conjunto com as
famílias dos
alunos e de
parecer médico
ou de equipe
Multiprofissional.
Os alunos terão a
garantia de um
atendimento
adequado as suas
necessidades,
conforme
organização do
trabalho do
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE).
Disponibilização
de materiais
pedagógicos via
meios
tecnológicos e
impressos,
respeitando os
protocolos
sanitários
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Verificar
necessidade
de recursos
financeiros

Reorganização
do calendário
acadêmico

IFSC
câmpus
Canoinhas

Conforme
necessidade

Comunidade
institucional

Por meio de
reuniões e grupos
de trabalho e
aprovação no
colegiado do
câmpus

Não há
necessidade
de recurso
financeiro

permanente
Orientação
dos alunos
quanto às
medidas
preventivas

Salas de
aula

Organizar uma
ambientação
para o novo
contexto escolar

IFSC
câmpus
Canoinhas

Garantir o
planejamento de
avaliação
diagnóstica,
formativa e
inclusiva, assim
como a
elaboração dos
instrumentos
voltados às
atividades
pedagógicas

no câmpus
Canoinhas

Prever a
necessidade de
apoio
psicossocial a
estudantes

no câmpus
Canoinhas

todos os
servidores

Antes do
retorno das
atividades
presenciais,
conforme
cronograma a
ser definido
permanente

permanente

Todos a
comunidade
escolar

Equipe
pedagógica e
professores

equipe
pedagógica

utilizar os
recursos
elaborados pelas
diretrizes de
Comunicação e
Informação
Através da
simulação dos
protocolos
sanitários

Com estratégias
próprias,
utilizando-se de
ferramentas
disponibilizadas
pelo câmpus. Em
conformidade com
o PPI

com
acompanhamento e
encaminhamento
de estudantes para
redes de apoio
quando houver
necessidade.
Editais da
Assistência
Estudantil; Índice
de Vulnerabilidade
Social (IVS);
Programa de
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Impressão
de 800
informativo
s

Verificar a
necessidade
de recurso
financeiro

sem
necessidade
de recursos
financeiros

recursos
próprios da
instituição
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Atendimento aos
Estudantes em
Vulnerabilidade
Social (PAEVs);
auxílio internet;
Adotar medidas
que minimizem
a evasão e a
retenção escolar

no câmpus
Canoinhas

Permanente

Todos os
servidores

Buscas ativas.
Reforço do apoio
pedagógico,acomp
anhamento de
estudantes através
de diversos meios
de contato, dentre
eles whatsapp,
telefone, e-mail...

Verificar se
há
necessidade
de recurso
financeiro

Quadro 10: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing
43

O quê (ação)
(W2)
Atualização do
Manual de
Boas Práticas
de Fabricação e
dos
Procedimentos
Operacionais
Padronizados
de forma a
adequá-los para
o combate à
disseminação
da COVID-19

Onde
(W3)
Cantina

Quando
(W4)
Antes do
retorno das
atividades
presenciais

Quem
(W5)
Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas

Como
(H1)
Reunir a equipe
responsável pela
produção e
manipulação de
alimentos;
Adequar as
normas e
procedimentos
considerando os
requisitos
definidos na
Portaria SES nº
256 de
21/04/2020, ou
outros
regulamentos
que venham
substituí-la, e
demais
diretrizes
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Quanto
(H2)
A empresa
terceirizada que
administra a
cantina verificará
se é necessário
recurso
financeiro.

sanitárias,
planos de
contingência e
protocolos
escolares.
Capacitação da
equipe que
realiza os
procedimentos
alimentares
quanto às
novas
normas de
elaboração,
acondicioname
nto, preparo,
modo de servir,
recolhimento,
limpeza de
utensílios,
higiene
pessoal,
uniformes,
entre
outros.
Orientação da
comunidade
institucional
sobre os
procedimentos
alimentares

Testagem do
método e
monitoramento
do
processo
estabelecido

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Espaço de
alimentação
dos alunos

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE
Comissão Local
de Contingência

Reunir as
equipes da
cantina e do
PNAE
responsáveis
pela produção
e/ou
manipulação de
alimentos para o
treinamento
Definir dia,
horário, forma
(presencial ou
virtual),
materiais, etc.

A empresa
terceirizada que
administra a
cantina verificará
se é necessário
recurso financeiro
Recurso será por
meio de parceria
ou com instrutor
contratado pelo
câmpus
Canoinhas

Esclarecer
dúvidas
No câmpus
Canoinhas

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Comissão Local
de Contingência
Equipe de
capacitação
Todos os
servidores
Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

44

Organizar o
repasse das
informações
contidas no
plano de
comunicação
institucional

Verificar a
necessidade de
recurso financeiro

Realizar
simulado de
alimentação

O câmpus
Canoinhas e a
empresa
terceirizada que
administra a
cantina
verificarão se é
necessário recurso
financeiro

Estabelecer
forma de
monitoramento
diário

Comissão Local
de Contingência
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Distanciamento
seguro entre
pessoas

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

Obedecer o
O câmpus
distanciamento
Canoinhas e a
mínimo de 1,5
empresa
metros (um
terceirizada que
metro e meio)
administra a
entre
cantina
pessoas em
verificarão se é
todas as
necessário recurso
atividades, da
financeiro e o
entrada à saída;
montante
Devem ser
feitas marcas no
piso para
sinalizar a
distância
segura entre as
cadeiras, nas
filas e no acesso
a balcões de
atendimento;
Utilizar somente
um dos lados
das mesas, ou
alternar os
lados, como
forma de evitar
que
as pessoas
fiquem frente à
frente com as
demais;
Manter o
distanciamento
entre pessoas
durante as
refeições,
guardando
sempre um
lugar
vazio entre elas
e demarcar as
mesas para que
se mantenha
uma distância
mínima segura
entre elas;
Organizar as
filas do caixa e
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Utilização de
máscaras e
equipamento de
proteção
individual

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

dos
atendimentos
nos balcões
mantendo a
distância
mínima
de 1,5 metros
entre os
clientes;
Garantir a
manutenção da
distância
mínima de 1,5
metros (um
metro e
meio) de raio
entre os
trabalhadores.
Garantir que
O câmpus
todos os
Canoinhas e a
servidores
empresa
estejam usando
terceirizada que
máscaras e
administra a
equipamento de
cantina
proteção
verificarão se é
individual
necessário recurso
(protetor facial
financeiro e o
tipo face shield,
montante
luvas, toucas e
aventais/jalecos
descartáveis,
etc.);
Todas as
pessoas que
circulam nesses
espaços devem
utilizar
máscaras, só
devendo
essas ser
retiradas quando
o usuário for se
alimentar. Ao
fim da refeição,
a máscara deve
ser recolocada
imediatamente;
Orientar os
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Higienização
das mãos

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

usuários a
retirarem a
máscara facial
ao sentar e,
acondicioná-las
dentro de um
saco plástico
individual para,
posteriormente,
descartá-la ou
higienizá-la;
Orientar a troca,
higienização,
armazenamento
e descarte das
máscaras
conforme o
estabelecido na
Portaria SES nº
224/2020.
Deve haver
O câmpus
pontos de
Canoinhas e a
higienização das
empresa
mãos e,
terceirizada que
independenteme
administra a
nte da presença
cantina
de
verificarão se é
lavatórios,
necessário recurso
deve-se garantir
financeiro e o
a
montante
disponibilidade
de dispensers de
álcool em gel 70
ºINPM,
sendo
obrigatório seu
uso antes de
adentrar o
ambiente;
Estimular todos
os usuários a
higienizar as
mãos com água
e sabonete
líquido ou
álcool
70 ºINPM, antes
e depois de
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Higienização
de
equipamentos,
móveis,
utensílios, etc.
e do ambiente

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

entrarem na
cantina,
disponibilizand
o dispensers em
vários locais do
estabelecimento
.
A limpeza
O câmpus
rigorosa das
Canoinhas e a
mesas, cadeiras,
empresa
pratos, copos e
terceirizada que
talheres deve
administra a
ser realizada
cantina
após o
verificarão se é
uso por cada
necessário recurso
pessoa;
financeiro e o
Não utilizar
montante
toalhas de
tecido ou
material
semelhante;
Limpar
frequentemente
o salão de
alimentação,
pelo menos 4
vezes ao dia;
Organizar
turnos
especificamente
para a limpeza,
sem contato
com as demais
atividades
do
estabelecimento
Reforçar a
higienização de
mesas, cadeiras,
pias para
higienização das
mãos, etc.;
A máquina de
pagamento por
cartão deverá
ser higienizada
com álcool 70
ºINPM após
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cada uso,
podendo ser
revestida de
plástico filme.
Adoção de
medidas para
evitar
aglomerações

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

Deve-se ampliar
o período de
funcionamento
da cantina e
distribuir os
usuários em
horários de
refeição
distintos;
Estabelecer
horários
alternados de
distribuição de
alimentos e
utilização
da cantina;
Programar a
utilização da
cantina com
apenas 1/3 (um
terço) da sua
capacidade (por
vez) e organizar
um cronograma
para sua
utilização,
evitando
agrupamento e
cruzamento
entre os
trabalhadores e
usuários (fluxos
interno e de
entradas e
saídas);
Os usuários
devem ser
incentivados a
retirar-se da
cantina e do
espaço de
alimentação tão
breve quanto
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O câmpus
Canoinhas e a
empresa
terceirizada que
administra a
cantina
verificarão se é
necessário recurso
financeiro e o
montante
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possível, após
término da
refeição.

Adoção de
medidas de
segurança para
servir os
alimentos

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE
Espaço de
alimentação
dos alunos

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

Fornecer pratos
prontos e evitar
o autosserviço
de buffet. Não
sendo possível,
o
estabelecimento
deverá fornecer
na entrada e no
início da fila do
buffet
(autosserviço),
álcool e luva
plástica
descartável para
os clientes ou
disponibilizar
um funcionário
específico para
servir todos os
pratos e
entregar os
utensílios;
Providenciar
barreira física e
transparente,
sempre que
possível, entre o
servidor e o
usuário, para
evitar a
transmissão por
gotículas;
Manter os
talheres
embalados
individualmente
e manter os
pratos, copos e
demais
utensílios
protegidos;
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O câmpus
Canoinhas e a
empresa
terceirizada que
administra a
cantina
verificarão se é
necessário recurso
financeiro e o
montante
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Dar preferência
ao uso de
talheres e copos
descartáveis e
substituir
bandejas por
materiais
descartáveis;
Em caso de
tosse/espirro
descartar
imediatamente
qualquer
alimento que
tenha sido
exposto, deixar
o ambiente
ventilado e
limpar as
superfícies que
possam ter sido
afetadas;
Orientar alunos
e trabalhadores
a não partilhar
alimentos e não
utilizar
os mesmos
utensílios, como
copos, talheres,
pratos entre
outros;
Recomendar
que
preferencialmen
te não sejam
trazidos
alimentos
externos. Caso
haja a
necessidade,
este deverá estar
higienizado e
embalado
conforme
recomendações
sanitárias.
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Ventilação dos
ambientes

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Espaço de
alimentação
dos alunos

Entrada de
fornecedores e
trabalhadores
externos

Cantina
Espaço
destinado ao
PNAE

Responsáveis
pelo PNAE

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Espaço de
alimentação
dos alunos

Distribuição
dos alimentos
do PNAE

Espaço
destinado ao
PNAE

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas

Empresa
terceirizada que
administra a
cantina do
câmpus
Canoinhas
Responsáveis
pelo PNAE

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Responsáveis
pelo PNAE

Manter as
janelas e as
porta abertas,
favorecendo o
fluxo de ar
nesses
ambientes;
Manter os
aparelhos de ar
condicionado
desligados.
Quando for
necessária a
utilização
deles, deverá ser
evitada a
recirculação do
ar.
Não será
permitida a
entrada de
entregadores e
outros
trabalhadores
externos no
local de
manipulação
dos alimentos.

Não há
necessidade de
recurso
financeiro.

As frutas
deverão ser
higienizadas
com solução
clorada na
concentração
ideal para o tipo
de fruta em
questão;
As bolachas e
demais
alimentos
prontos e/ou
industrializados
deverão ser
embalados em
porções
individuais;
A entrega

O câmpus
Canoinhas
verificará se é
necessário recurso
financeiro e o
montante
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Não há
necessidade de
recurso
financeiro.
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desses
alimentos deve
ser feita por um
servidor para
evitar o contato
entre os
discentes.
Quadro 11: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar

TRANSPORTE ESCOLAR
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Condições de
acesso ao
câmpus por
transporte
público

Uso de
veículos
oficiais

Onde
(W3)
interior do
câmpus

locomoções
necessárias
para atender
as
necessidades
da instituição

Quando
(W4)
diariamente

sempre que
houver a
necessidade de
uso pelos
servidores para
serviços que
não possam ser
substituídos
pela plataforma

Quem
(W5)
Monitor/equipe
responsável
designada pela
Comissão Local
de Contingência

Como
(H1)
Consultar os
usuários a
respeito das
condições de
higiene e
medidas
sanitárias
adotadas no
veículo em
cada parada
de entrada e
saída da
instituição
Respeitar o
distanciament
o mínimo de
1,5 m por
pessoa no
interior do
veículo
técnicos
Assentos e
administrativos
superfícies
e docentes, que
higienizadas
precisem do
antes e
veículo
depois de
esporadicamente cada viagem.
Restringir a
capacidade
máxima de 3
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Quanto
(H2)
Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro
53

Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro

digital.

Viagens
institucionais

Orientar as
empresas de
vans, microônibus e ônibus
sobre as
medidas
sanitárias a

Entre os
câmpus,
dentro da
região.

No transporte
da
comunidade
institucional

Quando for
gestão e todos
imprescindível a os servidores
presença física
do servidor para
resoluções
administrativas

Antes e durante
o retorno das
atividades
presenciais

Equipe
designada pela
Comissão Local
de Contingência

passageiros
por carro
oficial.
Adequar o
caderno de
controle de
uso do
veículo,
solicitando
ao usuário
que registre a
data e horário
de
higienização
do veículo.
Equipar os
servidores
com todos os
EPI
necessários e
todas as
prevenções
necessárias
para o não
contágio
Orientar os
servidores a
comunicar o
itinerário de
viagem para
o setor
responsável
pela frota do
câmpus e
evitar
paradas em
locais com
risco
potencial de
contaminação
.
Apresentação
e orientação
das medidas
sanitárias a
serem
adotadas
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Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro

54

Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro

serem adotadas

Quadro 12: Esquema de organização DAOP Transporte Escolar

GESTÃO DE PESSOAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Orientação aos
servidores

Onde
(W3)
No
câmpus
Canoinhas

Quando
(W4)
Permanente

Quem
(W5)
Servidores
responsáveis

Como
(H1)
Reforçar as
medidas de
prevenção da
doença,
orientando os
profissionais da
educação a
respeito de
diretrizes como:
•distanciamento
social;
• uso de
máscaras;
• higiene das
mãos;
• limpeza do
ambiente de
trabalho;
• afastamento de
sintomáticos;
•monitoramento
dos sintomas;
• boa ventilação
dos ambientes.

Instituto Federal de Santa Catarina – Câmpus Canoinhas
Av. Expedicionários, 2150 | Campo da Água Verde | Canoinhas /SC | CEP 89466-312
Fone: (47) 3267-4500 | www.canoinhas.ifsc.edu.br | www.ifsc.edu.br

Quanto
(H2)
Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro
55

Realizar triagem
dos servidores do
câmpus, sendo
classificados de
acordo com seu
estado individual
inicial em relação
à Covid-19,
sendo divididos
em
grupos:
Grupo 1 - Casos
suspeitos ou
confirmados.
Grupo 2 - Grupo
de Risco: São
considerados
grupos de risco
pessoas com 60
anos ou mais; os
profissionais que
sofram de
doenças crônicas.
Grupo 3 - Não
pertencem aos
grupos anteriores
e tem permissão
para realizar os
trabalhos
presencialmente

No
câmpus
Canoinhas

Após aprovação
do plano de
Contingenciame
nto Local

Servidores
responsáveis

A triagem:
identificação de
casos suspeitos,
permitindo o
encaminhamento
aos serviços de
saúde;
isolamento dos
casos suspeitos,
evitando a
transmissão
no ambiente de
trabalho.
Recomendar que
todas as pessoas
que adentrarem o
câmpus
respondam
a um questionário
autodeclaratório,
antes de acessar o
local de trabalho,
com o
objetivo de
identificar casos
suspeitos de
COVID-19.
Garantir
monitoramento
contínuo,
adotando
mecanismos de
controle que
permitam ao
servidor informar
ao gestor a
presença de
sintomas;
Para aferir a
temperatura de
seus profissionais
no momento da
chegada ao local
de trabalho,
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Verificar se há
necessidade de
recurso
financeiro

56

Orientação à
comunidade
institucional
identificados
como casos
suspeitos de
COVID-19

No
câmpus
Canoinhas

Após aprovação
do plano de
Contingência
Local

Servidores
responsáveis

A buscar uma
Unidade de
Saúde;

Sem custo

Manter
isolamento
domiciliar por 14
dias, a partir do
início dos
sintomas, e
depois de três
dias sem
sintomas. Após
este período, a
pessoa está apta a
retornar ao
câmpus;
os familiares
(contato
domiciliar)
devem ser
orientados a
realizar
isolamento
domiciliar por 14
dias e, se
apresentarem
sintomas,
procurar uma
Unidade
de Saúde.

Encaminhamento
à sala de
isolamento

câmpus
Canoinhas

Diariamente

Chefia
imediata
Coordenadoria
de Gestão de
Pessoas
Coordenações
de Cursos

Alteração de
saúde, sintomas,
encaminhar o
profissional ou
estudante para um
ambiente seguro e
isolado. Contato
com a família e
notificar aos
órgãos de
vigilância e
controle sanitário,
conforme o fluxo
de comunicação
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Não há
necessidade de
recursos
financeiro

de casos suspeitos
e confirmados do
Plano de
Contingência do
IFSC
Quadro 13: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Formação de
equipe de
treinamento e
capacitação do
câmpus.

Preparação da
equipe para a
capacitação.

Onde
(W3)
IFSC
Câmpus
Canoinhas

IFSC
Câmpus
Canoinhas

Quando
(W4)
A partir da
aprovação do
plano de
contingência
local do IFSC
Câmpus
Canoinhas.

Após a
formação da
equipe de
capacitação

Quem
(W5)
A equipe
deverá ser
formada por
servidores do
câmpus com
possibilidade
de extensão
de convite
para
profissionais
da saúde e
outras
autoridades
locais
envolvidas
nos assuntos
relacionados
à pandemia
da COVID19.
A equipe
deverá ser
preparada
pelos
membros do
comitê
municipal,
comissão
local do IFSC
e demais
profissionais
habilitados.

Como
(H1)
A partir da
aprovação das
diretrizes locais, a
comissão local e a
direção geral
emitirão o convite
para que os
servidores do
câmpus se habilitem
a participar da
equipe de
capacitação.

Quanto
(H2)
A necessidade de
utilização de
recursos será
levantada somente
a partir da
elaboração dos
moldes da
capacitação.
Priorizando a
utilização dos
recursos já
disponíveis.

Com apoio dos
materiais relativos
disponíveis, e
capacitação virtual
ou presencial.
Buscar parcerias com
profissionais de
outras instituições.

A necessidade de
utilização de
recursos será
levantada somente
a partir da
elaboração dos
moldes da
capacitação.
Priorizando a
utilização dos
recursos já
disponíveis.
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Elaboração do
programa de
capacitação e
cronograma.

IFSC
Câmpus
Canoinhas

Após a
habilitação
da equipe

Equipe de
capacitação

A equipe decidirá o
formato ideal para o
repasse das
orientações a cada
segmento da
comunidade
institucional,
mediante cada uma
das
categorias de
medidas preventivas
adotadas no
enfrentamento da
COVID-19 no
câmpus Canoinhas
(medidas
pedagógicas,
sanitárias; de
distanciamento
social envolvendo os
diferentes espaços
físicos e usos do
ambiente
institucional;
medidas
de monitoramento,
detecção e
encaminhamento de
casos suspeitos;
dinâmica de
informação e
comunicação para
gestão da crise
sanitária; medidas de
higiene ambiental e
pessoal; uso de
máscaras; utilização
de transporte público
e escolar; cuidados
com a alimentação
escolar, etc.). Seja
por meios
tecnológicos,
reuniões presenciais,
materiais impressos,
ou outros recursos
cabíveis.
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A necessidade de
utilização de
recursos será
levantada somente
a partir da
elaboração dos
moldes da
capacitação.
Priorizando a
utilização dos
recursos já
disponíveis.
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Capacitação
IFSC
dos
Câmpus
funcionários
Canoinhas
terceirizados
para realização
das atividades
durante a
pandemia

Antes e
durante o
retorno das
atividades
presenciais

Empresas
terceirizadas

As empresas
terceirizadas devem
se responsabilizar
Equipe de
por capacitar seus
capacitação
funcionários para a
realização de
Fiscais de
atividades durante o
contrato
período da
pandemia, no que diz
respeito aos
protocolos de
segurança, higiene e
saúde, assim como
providenciar
equipamentos de
proteção individual
adequados.
Articulação e
IFSC
Antes e
Comissão
Proceder à
integração
Câmpus
durante o
Local de
articulação e à
intersetorial
Canoinhas retorno das
Contingência integração
com outras
atividades
intersetorial com
instituições/
presenciais
Equipe de
outras
políticas
capacitação
instituições/políticas
(saúde, assistência
social, segurança
pública, criança e
adolescente etc.),
uma vez que as ações
de resposta serão
realizadas por
instituições
diferentes e que, se
acionadas, precisam
estar prontas para
prestar o
atendimento.
Quadro 14: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação

A necessidade de
utilização de
recursos será
levantada somente
a partir da
elaboração dos
moldes da
capacitação.
Priorizando a
utilização dos
recursos já
disponíveis.

Não há necessidade
de recurso
financeiro.

60

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

O quê (ação)
(W2)

Onde
(W3)

Quando
(W4)

Quem
(W5)

Como
(H1)
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Quanto
(H2)

Elaborar um
manual interno
(IFSC
Canoinhas) de
comunicação
direcionado às
instruções
relativas aos
procedimentos
e medidas
preventivas a
COVID.

IFSC câmpus
Canoinhas

Começa a ser
elaborado a
partir da
aprovação do
Plano de
Contingência
com prazo
médio de
conclusão de
1 mês

Membros da
comissão de
contingência
do câmpus
Canoinhas e
demais
servidores do
IFSC câmpus
Canoinhas.

Utilizar o
manual de
Comunicação do
IFSC.
LINK ►
Manual de
comunicação
Reunindo as
informações das
diretrizes.
Coletando
informações dos
setores de
atendimento.

Verificação da
necessidade de
utilização de
recursos. Visando
a sustentabilidade
e economicidade
poderá ser
realizado o
levantamento do
quantitativo de
materiais
impressos e de
sinalização para as
etapas seguintes
seguindo este
manual de
comunicação.

Acompanhando
as legislações
vigentes de
segurança.
Consultando os
departamentos
institucionais
competentes.

Implementar o IFSC câmpus
processo de
Canoinhas
comunicação,
utilizando as
ferramentas e
recursos
necessários
visando a
acessibilidade a
todo o público
institucional

A partir da
aprovação do
Plano de
Contingência

Membros da
comissão de
contingência do
câmpus
Canoinhas e
demais
servidores.

Definir quais
A verificação da
ferramentas a
utilização de
serem utilizadas, recursos se dará
dentre elas: grupos após o andamento
de whatsapp, uma do processo, por
página no site do meio de consulta ao
câmpus, materiais público sobre a
impressos, murais, efetividade dos
cartazes, podcasts. materiais utilizados.
Criação de artes e
materiais
descritivos.
Produção de um
canal digital de
informações.
Impressão de
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materiais a serem
fixados nas
instalações do
IFSC.
Reunir e
concentrar
informações para
serem verificadas
e consultadas e
posteriormente
dando os devidos
encaminhamentos.
Estabelecer o
processo de
comunicação
entre o SCO, a
comunidade
institucional, a
comunidade
externa e os
meios de
comunicação
locais

IFSC câmpus
Canoinhas

Antes da
retomada das
aulas, durante
o período até
o retorno
definitivo

Membros da
comissão,
coordenadoria
de extensão e
jornalismo do
câmpus

Definir um
fluxograma de
informações

Verificar
quantitativo de
recursos
financeiros
demandados

Contatar com
meios de
comunicação
locais (rádios,
TV, imprensa)
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Estabelecer
quem será o
interlocutor
Estabelecer
uma comissão
de análise,
apuração e
aprovação das
informações a
serem
publicadas

Durante o
Membros do
Por meio de
período em
comitê de
busca de fontes
que as
contingência
seguras,
informações do câmpus,
consultas, e
relativas ao
jornalista e
revisão de
contingencia servidores do
documentos e
mento
câmpus a
contato direto
estiverem
serem
com os órgãos
sendo
definidos.
responsáveis.
publicadas.
Quadro 15:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação
IFSC câmpus
Canoinhas
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A verificar o
quantitativo
necessário
demandados e se
demandará de
recursos.

FINANÇAS
Diretrizes: Link de Acesso:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?u
sp=sharing

O quê (ação)
(W2)
Assegurar
recursos para
efetividade
das ações
previstas nas
matrizes de
todas as
diretrizes do
Plano de
Contingência

Aquisição de
materiais,
equipamentos
e produtos
para a
segurança
sanitária e
pedagógica
do público
alvo.

Onde
(W3)
IFSC Câmpus
Canoinhas

IFSC Câmpus
Canoinhas

Quando
(W4)
Antes e durante
o retorno das
aulas
presenciais de
forma
sistemática

Permanente

Quem
(W5)
Departamento
de
Administração,
em articulação
com os
envolvidos em
cada ação

Departamento
de
Administração,
Departamento
de Ensino,
Pesquisa e
Extensão e
membros da
comissão

Como
(H1)
Deverá ser
destinado
parte do
orçamento de
custeio e
investimento
para
assegurar as
atividades de
forma segura,
conforme
protocolos.
Adequação
das verbas
dentro do
Plano Anual
de Trabalho
(PAT).
As compras
serão
efetuadas
através de
pregões
eletrônicos,
que
envolvem
toda a rede
IFSC.
Algumas
exceções
poderão ser
tratadas
através de
elaboração
de dispensa
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Quanto
(H2)
Valores ainda não
definidos

63

Valores ainda não
definidos

Aquisição de
EPIs e EPCs
para os
profissionais,
e insumos em
quantidade
suficiente
para suprir a
necessidade
por períodos
determinados
pelo IFSC Câmpus
Canoinhas

IFSC Câmpus
Canoinhas

Permanente

Departamento
de
Administração
e membros da
comissão

de licitação,
e cartão
corporativo.
Elaboração
Valores ainda não
de processos definidos
licitatórios
para compra
de
termômetros,
máscaras
descartáveis,
face shield,
dispenser
de álcool,
lixeiras com
tampa, luvas,
álcool em
gel, papel
toalha,
desinfetantes,
sanitizantes)

Quadro 16: Esquema de organização DAOP Finanças
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7.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO
OPERACIONAL/COMITES ESCOLARES)
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina- IFSC
câmpus Canoinhas adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.

1
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COMANDO

DINÂMICAS
SANITÁRIAS

Responsáveis
Eliziane Luiza
Benedetti;
Lais Fernanda
Melo Pereira
Sala dos
Professores
Contato: 36274500
Josiéli de
Oliveira
dos Santos
Veiga
Laboratório de
Alimentos
Contato: 36274527

DINÂMICAS
PEDAGÓGICAS

DINÂMICAS
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

DINÂMICAS
TRANSPORTE
ESCOLAR

Responsáveis
Juliete Alves dos
Santos Linkowski
Coordenadoria
Pedagógica
Contato 36274530

Responsáveis
Daiana Alves
Machado
Laboratório de
Alimentos
Contato: 36274527
Sandra Aparecida
Tavares
Sala dos
Professores
Contato: 36274500

Responsáveis
Aryane Spadotto
Luis Otávio
Mendes
Sala dos
Professores
Contato: 36274500

DINÂMICAS
GESTÃO DE
PESSOAS

DINÂMICAS
COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO

DINÂMICAS
CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO
O

Responsáveis
Juliete Alves dos
Santos Linkowski
Coordenadoria
Pedagógica
Contato 36274530
Cleber Roberto
Stange
Coordenadoria de
Assistência ao
Discente
Contato: 36274518

Responsáveis
Douglas André
Würz
Lauro William
Petrentchuk
Sala dos
Professores
Contato: 36274500
1

Responsáveis
Juliete Alves dos
Santos Linkowski
Coordenadoria
Pedagógica
Contato 3627-4530
Cleber Roberto
Stange
Coordenadoria de
Assistência ao
Discente
Contato:3627-4518
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DINÂMICAS
FINANÇAS

Responsáveis
Francis Saibel
Departamento de
Administração
Contato: 36274511

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO)

7.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)

7.3.1. Dispositivos Principais

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a. indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de
saúde;
b. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de
sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos;
c. informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários,
autoridades locais, entidades representativas e acreditáveis);
d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e
ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo apresenta-se como está
organizado o sistema de vigilância e comunicação.

NOME

FUNÇÃO

Francis Saibel

Representante da gestão

Coordenadora do
Daiana Alves Machado

PlanCon do câmpus

CONTATO

3627-4511

362745-27

DISPOSITIVO
indicações
provenientes de
instituições
hierarquicamente
superiores e das
entidades de saúde
sistema de
observações e
controle de
evidências (tosse
persistente de
alguém, queixa de
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1

sintomas
compatíveis com
COVID-19, medição
de temperatura em
casos suspeitos

Canoinhas

Josieli de Oliveira dos
Santos Veiga

Representante dos

3627-4527

técnicosadministrativos

Mara Lúcia

Representante dos

Schroeder

técnicos-

Tavares

administrativos

Juliete Alves dos

Representante dos

Santos

técnicos-

Linkowski

administrativos

3627-4518

informações
variadas plausíveis
provenientes de
diversas fontes
(alunos e pais,
funcionários,
autoridades locais,
entidades
representativas e
acreditáveis);

simulados de
algumas ações (e
protocolos)
2

3627-4530

Relatórios diários de
responsáveis da
Unidade de Gestão
Operacional.

Quadro 17: sistema de vigilância e comunicação

7.3.2. Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas,
com avaliações de processos e resultados e constantes ajustes que se demonstrem
necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e
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das verificações realizadas é também importante para salvaguardar futuras questões legais.
Os registros diários das atividades da escola, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos,
de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em
boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que constam nos
anexos 2 e 3.

3
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ANEXO 2
MODELO BOLETIM

Boletim diário de ocorrências informe de nº _________ Dia: __/__/____.
Dinâmicas e
ações e operações

Ocorrência

Encaminhamento

Resolução

Alterações

Gestão de
pessoas
Medidas
sanitárias
Alimentação
Transporte
Questões
Pedagógicas
Outros

Observações ou Pendências
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ANEXO 3
MODELO DE RELATÓRIO
Período de _________ a _________
1. Aspectos facilitadores e dificultadores Ações Operacionais
Dinâmicas e ações
operacionais

Facilitadores

Dificultadores

Aspectos

Número

Gestão de Pessoas
Medidas Sanitárias
Alimentação
Transporte
Outros

2- Dados Quantitativos
Dinâmicas e ações
operacionais
Gestão de Pessoas

– Professores envolvidos:
– Servidores envolvidos:
– Estudantes envolvidos:
– Atendimentos realizados com
professores:
– Atendimentos realizados com
servidores:
– Atendimentos realizados com
estudantes:
– Atendimentos realizados com
familiares:

Medidas Sanitárias

– Quantidade de álcool gel
– Quantidade de máscaras

Alimentação

– Quantidade de refeições servidas
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– Quantidade de alimentos servidos
em kg
– Quantidade de alunos
transportados
– Quantidade de motoristas
mobilizados
– Quantidade de motoristas
treinados

Transporte

– Quantidade de atividades
desenvolvidas
– Quantidade de material produzido
– Quantidade de equipamentos
utilizados
– Quantidade de horas presenciais

Questões Pedagógicas

Treinamento e Capacitação

Quantidade de treinamentos
oferecidos
– Quantidade de professores
capacitados
– Quantidade de servidores em
simulados
– Quantidade de horas de
capacitação ofertadas
- % de aproveitamento das
capacitações ofertadas
– Quantidade de certificados
– Quantidade de material elaborado

3- Destaques Evidenciados, Aspectos a melhorar e Lições Aprendidas

Dinâmicas e ações
operacionais

Destaques Evidenciados

Aspectos a
Melhorar

Lições Aprendidas

Gestão de Pessoas
Medidas Sanitárias
Alimentação
Transporte

Questões Pedagógicas
Treinamento e
Capacitação
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4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
_______________________________________________________
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