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EQUIPE DE ELABORAÇÃO 

 

SERVIDORES SIAPE REPRESENTAÇÃO 
CLESIO JONAS DE OLIVEIRA DA 
SILVA 1671780 Direção de Ensino 

CHRISTIANE ALMEIDA DE 
MACEDO ALVES 2164264 Enfermeira 

JUSSARA ADOLFO MOREIRA 1812141 Dep. de Ensino Básico E 
Técnico 

ROBSON DE JESUS 
MASCARENHAS 1200215 Dep. de Ensino Superior 

 

 

EQUIPE DE APOIO E CONSULTORIA 

 
SERVIDOR SIAPE REPRESENTAÇÃO 

ANA TERESA BRITO CORDEIRO 
DE ANDRADE 1815012 Coord. de Politicas 

Estudantis 
ANTONIO GOMES BARROSO DE 
SA 1624737 Pais de Alunos 

ERIVELTO ALMEIDA DE 
OLIVEIRA 2246297 Dep. de Administração 

LUILSON VIEIRA MARTINS 1677124 Técnicos-
Administrativos 

MARCELO SPEROTTO GENAIO 1510394 Docentes 
TAMIRES DE SOUZA 201724020002 Discentes 
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O mapeamento de diagnóstico dos Servidores foi realizado no período de 23/08 

a 02/09 de 2021, com o objetivo de conhecer as condições de saúde, moradia, 

transporte, atividades profissionais e vacinação dos que prestam as atividades 

Administrativas e Docentes. Neste sentido, a Direção de Ensino e os respectivos 

Departamentos de Ensinos Básico/Técnico e Superior conjuntamente elaboraram o 

formulário eletrônico, no Google form, com a imprescindível assessoria técnica da 

servidora Enfermeira do Campus e que também compõe o Comitê de Enfrentamento 

ao Covid-19 no IFSERTÃOPE, e ainda com o importante apoio e consultoria da 

Comissão exposta na Portaria 148 de 19 de Agosto de 2021 do Campus, com o intuito 

de ser um dos instrumentos norteadores pelo estudo técnico do retorno gradual das 

atividades presenciais da unidade e para ter eficácia, precisa ser atualizada para 

acompanhar a dinâmica social e auxiliar em cada etapa do retorno gradual 

No entanto, a consulta faz parte do planejamento para o retorno gradativo das 

atividades presenciais administrativas e docentes, quando autorizadas, seguindo, com 

rigor, os protocolos de biossegurança e as normativas legais vigentes. Assim, a 

consulta de mapeamento foi amplamente divulgada na página digital do Campus, nos 

e-mails institucionais, nas redes sociais e nos grupos em aplicativos digitais. 

O presente mapeamento, através de amostragem voluntária, obteve 170 

respostas de servidores Docentes e dos Técnicos Administrativos em Educação 

(TAE’s), compondo-se de 104 respostas de Docentes e 66 dos TAE, dentro de uma 

população de aproximadamente 240 servidores ativos no Campus. Neste sentido, 

Santos (2015) e Medina (2015) apontam que para um universo populacional de 240 

variáveis independentes (Servidores), torna-se necessária uma amostragem mínima 

composta de 148 variáveis, para obter uma margem de erro (p) ≤ 5% ou seja, 

apresentar, uma confiança igual ou acima de 95%. Neste sentido houveram 170 

servidores participantes, conforme exposto na Figura 1, ou seja, os resultados aqui 

pesquisados representam bem todo o Campus Petrolina. 
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Figura 1. Quantitativos de participantes Administrativos e Docentes relativo ao 
Mapeamento no Contexto de pandemia do Covid-19, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina, 
2021. 

 
Fonte: Mapeamento atual das condições do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 

Este documento apresenta os resultados descritivos quantitativos, com as 

análises estatísticas e qualitativas da Comissão local; desta forma, ressaltamos a 

importância em compartilhar as informações com a comunidade acadêmica e a 

sociedade, através de reuniões ou publicação no site institucional.  

Neste sentido, ao avaliar as faixas etárias dos servidores ativos no Campus 

Petrolina (Figura 2); verificas-se, de forma geral, que 87,1%%, a grande maioria 

apresenta entre 31 a 60 anos, enquanto que 9.4% possuem idades acima de 61 anos. 

Figura 2. Faixas etárias dos servidores Administrativos e Docentes do Campus  
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Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 

 
Na Tabela 1 apresentam-se os quantitativos de servidores e as respectivas 

lotações nos setores. Os dados demonstram as diversidades de setores, inferindo uma 

maior necessidade de observação e cuidados quanto à organização do ambiente, do 

distanciamento e da circulação de pessoas, revezamento da escala de trabalho, para 

atender aos protocolos de biossegurança. 

Tabela 1 (continua). Lotações dos servidores Administrativos e Docentes, de acordo 
com a população amostral respondente, por Setores do Campus Petrolina, 
IFSERTÃOPE, 2021. 

Setores Respostas (%) 

1. Tecnologia em Alimentos 07 4,1 

2. Licenciatura em Música 08 4,7 

3. Licenciatura em Computação 09 5,3 

4. Licenciatura em Química 11 6,5 

5. Licenciatura em Física 10 5,9 

6. EMI e Subsequente em Edificações 13 7,6 

7. EMI e Subsequente em Eletrotécnica 06 3,5 

8. PROEJA em Eletrotécnica ou Eletricista Predial 02 1,2 

9. PROEJA em Edificações ou Mestre de Obras 03 1,8 

10. PROEJA em Informática ou Operador de Computador 02 1,2 

11. Subsequente em Segurança do Trabalho EaD 02 1,2 

12. EMI de Química 04 2,4 

13. Médio Técnico (Propedêutica) 23 13,5 

14. Direção Geral 03 1,8 

15. Gestor de Gabinete - - 

16. Coordenação de Gabinete - - 

17. Setor de Comunicação - - 

18. Coordenação de Gestão de Pessoas 02 1,2 

19. Coordenação de Infraestrutura de Redes e Segurança 01 0,6 

20. Coordenação de Suporte e Manutenção em Tecnologia da 
Informação 

03 1,8 

21. Coordenação Geral de Extensão e Cultura 02 1,2 

22. Coordenação de Estágios e Egressos 01 0,6 

23. Coordenação de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 01 0,6 

24. Diretoria de Ensino 11 6,5 

25. Setor de Recursos Gráficos 01 0,6 
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Tabela 1 (conclusão). Lotações dos servidores Administrativos e Docentes, de acordo 
com a população amostral respondente, por Setores do Campus Petrolina, 
IFSERTÃOPE, 2021. 

Setores Respostas (%) 

26. Departamento de Ensino da Educação Básica e Técnica - - 

27. Departamento de Ensino Superior - - 

28. Biblioteca 05 2,9 

29. Secretaria de Controle Acadêmico 04 2,4 

30. Setor de Apoio ao Ensino - SAE 04 2,4 

31. Núcleo Pedagógico – NuPe 04 2,4 

32. Laboratórios Multicursos - Química e Alimentos - - 

33. Coordenação de Políticas e Assistência Estudantil 03 1,8 

34. Setor de Saúde 04 2,4 

35. Setor de Nutrição e Alimentação 01 0,6 

36. Setor de Psicologia e Serviço Social 01 0,6 

37. Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 
Especiais – NAPNE 

02 1,2 

38. Coordenação de Esporte 01 0,6 

39. Diretoria de Administração 04 2,4 

40. Coordenação Orçamentária e Financeira - - 

41. Coordenação de Contratos e Convênios 01 0,6 

42. Departamento de Administração 03 1,8 

43. Setor de Segurança 01 0,6 

44. Coordenação de Patrimônio 01 0,6 

45. Coordenação de Manutenção e transporte - - 

46. Setor de Almoxarifado - - 

47. Setor de Limpeza 02 1,2 

48. outro 02 1,2 

49. EMI Informática 02 1,2 

TOTAL 170 100 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 3 avaliaram as condições das vacinações contra o Covid-19. Assim, 

inicialmente detecta-se que 78,2% já estão com a vacinação completa; 19,4% tomaram 

apenas a 1ª dose; 1,2% pretendem se vacinar quando chegar a vez e 1,2% não 

pretende ser vacinado.  

Figura 3. Quantitativos relativos às condições das vacinações contra Covid-19, dos 
servidores Administrativos e Docentes, do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 

 

 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 4 pergunta “você compartilha moradia com quantas pessoas?”, 

detectamos que cerca de 92,9% dos servidores compartilham as moradias com 1 a 6 

pessoas; 4.1% com mais de 6 pessoas e 2,9% moram sozinhos. 

Tais resultados inferem um risco elevado de transmissão do Covid-19 com as 

pessoas que compartilham residência com os servidores do Campus Petrolina, 

considerando que internamente, de modo geral, nas residências não há utilização de 

máscaras, distanciamentos e outras proteções possíveis. 

Figura 4. Quantitativos quanto aos Servidores e o compartilhamento com outras 
pessoas na moradia dos Administrativos e Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 
2021-  
 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021).
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Na Figura 5 pergunta “você compartilha moradia com alguém que pertença ao 

grupo de risco para a Covid-19?”; assim, detecta-se que cerca da metade compartilha 

com alguém dos grupos de riscos; o que pode gerar uma transmissão com maiores 

agravamentos; o que infere que, para voltar ao trabalho presencial, todos os grupos de 

ricos precisam estar vacinados e imunizados. 
 
Figura 5. Quantitativo de Administrativos e Docentes do Campus Petrolina que 
compartilham a moradia com pessoas dos grupos de risco, IFSERTÃOPE, 2021. 
 
 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 6 investiga-se “como você se locomove para ir para o Campus?”; os 

respondentes poderiam marcar mais de uma resposta. Assim detectou-se que cerca de 

81,8% utilizam veículo particular, cerca de 19,4% fazem uso do transporte coletivo tipo 

ônibus e ‘van” e os demais utilizam opções que não necessitam de aglomerações. 

Figura 6. Condição de locomoção para o trabalho em relação aos Administrativos e 
Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 

 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 7 pesquisa-se quanto à jornada de trabalho desenvolvida durante a 

pandemia. Neste sentido, verifica-se que a maioria de 60,6% realiza somente 

atividades remotas; já cerca de 28,8% estão com trabalhos parcialmente remotos e 

presenciais especificas e 5.9% dos servidores estão realizando todas as atividades 

presencialmente. 

Tais resultados reforçam a necessidade de um minucioso planejamento para o 

retorno presencial, já que a maioria desconhece ou não tem costumes com os 

protocolos instalados e necessários para as atividades presenciais. 

 

Figura 7. Condição da jornada de trabalho durante a pandemia em relação aos 
Administrativos e Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 
 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSertãoPE, Campus Petrolina (2021). 
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A Figura 8 aponta que 55,3% dos servidores apresentam bem-estar entre bom e 

ótimo, inferindo que o Campus deva traçar uma estratégia para analisar e acompanhar 

os demais servidores. 

 
Figura 8. Bem-estar mental diante das medidas de distanciamento social da jornada de 
trabalho durante a pandemia, em relação aos Administrativos e Docentes do Campus 
Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 

  
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 9 pergunta “você apresentou algum tipo de mudança 

comportamental com o regime de quarentena e/ou medidas de isolamento social?”. 

Os respondentes poderiam marcar mais de uma resposta ou todas as alternativas.  

Neste sentido verifica-se que a resposta mais assinalada, perfazendo 36,3% dos 

servidores, foi àquela relativa à alteração do sono; enquanto que, cerca de 35,1% 

informou não haver mudanças no comportamento, 22,2% apresentam irritabilidade e 

a minoria respondeu as demais opções. 

Figura 9. Quadro comportamental com o regime de quarentena em relação aos 
Servidores Administrativos e Docentes do Campus Petrolina IFSERTÃOPE, 2021. 
 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 10, de forma geral, verifica-se que cerca de 86,5 %, ou seja, quase 

90% dos servidores acessam diariamente o e-mail institucional, sendo um bom de 

desenvolvimento das atividades remotas, pelos interesses do que está ocorrendo no 

Campus e também no interesse em manter a relação de trabalho. 

 
Figura 10. Regularidade de acesso ao e-mail institucional pelos Servidores 
Administrativos e Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 
 

 
Fonte: MAPEAMENTO DIAGNÓSTICO DOS SERVIDORES, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina, 2021 
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PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS DOCENTES 

 
 

No intuito de verificar especificamente a condição dos Professores quanto às 

atividades e aulas práticas contidas nos componentes curriculares (disciplinas) que 

ministram; assim, foram realizados questionamentos específicos.  

A Figura 11, inicialmente, aponta que a maioria dos Docentes, ou seja, 84,5% 

não desenvolveram atividades práticas durante até este momento que se mantém o 

ensino remoto, enquanto que 15,2% Professores já iniciaram atividades práticas no 

Campus seguindo os protocolos de biossegurança. 

 

Figura 11. Desenvolvimento de atividades práticas presenciais pelos Docentes do 
Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 
 

 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS PETROLINA/DIREÇÃO GERAL/DIREÇÃO DE ENSINO 

RUA MARIA LUIZA DE ARAÚJO GOMES CABRAL, S/N, BAIRRO JOÃO DE DEUS, CEP 56.316-686  
PETROLINA-PE, FONE: (87)21014300 - https://www.ifsertao-pe.edu.br/  

16  

 
Na Figura 12, considerando os Docentes que já estão realizando atividades presenciais 
no Campus, observa-se que 87 % avaliaram entre regular e ótimo, enquanto 12,% 
percebem que precisam melhorar. 
 
Figura 12. Avaliação das atividades práticas presenciais, durante a pandemia, pelos 
Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 
 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSertãoPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 13, cerca de 87,6% dos Docentes afirma entre bom e ótimo a organização e 
infraestrutura no Campus, os demais, cerca de 12,4% consideram regular ou que 
precisa melhorar. 
 
Figura 13. Avaliação da organização e infraestrutura do Campus para o 
desenvolvimento de atividades práticas presenciais, durante a pandemia, pelos 
Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 
 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSertãoPE, Campus Petrolina (2021). 

 

Ainda considerando as Figuras 12 e 13, de forma geral, quanto às repostas dos 

Professores que desenvolveram atividades práticas no Campus durante o ensino 

remoto seguindo os protocolos de biossegurança e as normativas vigentes, verifica-se 

uma avaliação muito positiva por quase 90% dos Docentes. 

Assim, podemos inferir a viabilidade de realização de atividades práticas no 

Campus considerando o bom planejamento de ensino do Professor e buscando sempre 

melhorar, com a experiência, a organização e infraestrutura do Campus, para adesão 

de novos professores com relação às aulas práticas. 
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Quanto a Figura 14, a seguir, observa-se que 75,2% dos Docentes não 

pretendem realizar atividades presenciais no Campus durante o semestre 2021.2, 

enquanto que quase 25% pretendem já realizar atividades presenciais no semestre 

atual de 2021.2. 

 
Figura 14. Avaliação da necessidade de aulas práticas nos laboratório, no semestre 
2021.2, durante a pandemia, pelos Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 

Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSertãoPE, Campus Petrolina (2021). 

 



 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS PETROLINA/DIREÇÃO GERAL/DIREÇÃO DE ENSINO 

RUA MARIA LUIZA DE ARAÚJO GOMES CABRAL, S/N, BAIRRO JOÃO DE DEUS, CEP 56.316-686  
PETROLINA-PE, FONE: (87)21014300 - https://www.ifsertao-pe.edu.br/  

19  

 
Na Figura 15, as respostas demonstram que 65,4% dos Docentes necessitam 

ministrar presencialmente ao menos 50% da carga horária do componente curricular, 

enquanto 19,2% necessitam ministrar carga horária acima de 50%, mas apenas 7,7% 

necessitam ter 100% das aulas presenciais.  

 
Figura 15. Percentuais das cargas horárias de atividades práticas presenciais que 
deverá destinar na disciplina, durante a pandemia, pelos Docentes do Campus 
Petrolina, IFSertãoPE, 2021. 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 16, apresentam-se os quantitativos de Docentes autodeclarados em 

grupo de risco, quanto ao vírus Covid-19. Assim, detectou-se que 60,2% não 

pertencem a quaisquer grupos de riscos; no entanto, 39,8% dos Docentes indicaram 

estar em um ou mais grupos de riscos. 

Figura 16. Condição quanto aos grupos de riscos relativos ao Covid -19 dos 
Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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Na Figura 17 pergunta-se “você se sentirá à vontade em retornar ao trabalho 

com atividades presenciais no Campus Petrolina seguindo todos os protocolos de 

biossegurança e as normativas vigentes, nesse semestre de 2021.2?” Assim, 56,1% dos 

Professores responderam que não e 43.9% informaram que sim. 

No entanto, ressaltamos que a questão pretende verificar a opinião dos 

Docentes e não se trata de uma decisão institucional de retorno ou não das aulas 

presencias no Campus; assim, a presente Comissão responsável ratifica que o retorno 

depende de legislação nacional e decisões conjuntas dos responsáveis 

Figura 17. Opiniões sobre o retorno o trabalho com atividades presenciais no Campus 
Petrolina seguindo todos os protocolos de biossegurança e as normativas vigentes, 
nesse semestre de 2021, pelos Docentes do Campus Petrolina, IFSERTÃOPE, 2021. 

 
 

 
Fonte: Mapeamento Diagnóstico dos Servidores, IFSERTÃOPE, Campus Petrolina (2021). 
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ANEXO – A. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ESPONTÂNEAS DOS SERVIDORES 
 

Aos servidores Docentes e Técnicos Administrativos Educacionais disponibilizou  

a fazerem comentários e/ou sugestões; neste contexto, obteve-se 64 colocações 

textuais espontâneos, desde os posicionamentos pessoais, elogios, críticas, sugestões 

e encaminhamentos, conforme a seguir: 

 Em março tive Covid-19 e fiquei com sequelas respiratórias, com constantes crises de 
falta de ar. 
 Diabético na faz parte do grupo de risco? Não tem na planilha, pois sou pré-diabético. 
E no item de locomoção não consegue marcar mais de uma alternativa, por isso coloquei 
outros. Pois nas aulas da noite sempre volto de Uber ou Moto táxi. 
 Em relação ao retorno não posso dizer que me sinto totalmente segura visto que 
na nossa cidade apenas 20 % da população está vacinada. Em relação às crianças ainda não 
temos uma previsão de serem vacinadas como sou mãe de duas crianças e uma 
adolescente de 15 anos fico angustiada por elas. Em relação aos meus pais que foram 
vacinados com as duas doses, mas com um atraso devido à gestão do ministério da saúde, 
como é sabido por todos, como podemos garantir que essas pessoas que vacinaram com 
tanto atraso estão de fato imunizadas. 
 Recebemos por e-mail da coordenação que as atividades práticas JÁ ESTAVAM 
liberadas. Há uma necessidade maior de planejamento antes da liberação da atividade 
referida. 
 Como não tomei a 2ª dose e os discentes ainda não estão em período de vacinação, 
indiquei não estar seguro para retorno nesse semestre. 
 Excelente iniciativa 
 Para o retorno às aulas presenciais com segurança, são necessários que todos estejam 
vacinados, inclusive os alunos 
 Como tenho um filho autista, ainda não estou seguro com a volta ao trabalho 
presencial, pois não tomei a 2ª dose, fico com receio de contaminá-lo. 
 Boa iniciativa 
 Voltar aí presencial apenas quando os alunos forem vacinados 
 Boa parte de minhas atividades podem ser desempenhadas de forma remota, apenas 
atividades especificas requerem minha presença, portanto enquanto houver possibilidade de 
atividade remota, optarei por esta. 
 Eu peguei Covid-19 em setembro de 2020, fui sintomático com sintomas leves, 
ficando isolado dentro do tempo estabelecido. 
 Atividades presenciais no Campus Petrolina, após todos estarem vacinados. 
 A minha reposta "Não" à pergunta "Você se sentirá à vontade em retornar ao 
trabalho com atividades presenciais no Campus Petrolina seguindo todos os protocolos de 
biossegurança e as normativas vigentes, nesse semestre de 2021.2?" refere -se ao fato de 
que meu companheiro ainda não está imunizado. Após a imunização completa dele, 
"Sim". No entanto, confesso que essa variante Delta ainda me deixa muito tenso. Então, esse 
estado de "sentir-se seguro" ainda é muito oscilante em mim. Mas reconheço que o 
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IF Sertão PE está no caminho certo seguindo protocolos de biossegurança e ouvindo seu 
corpo profissional. Eu não sei como está esse processo de escuta junto ao corpo discente e 
famílias. Está ocorrendo também? Penso ser importante saber o que pensam sobre esse 
retorno. Grato. 
 Esse não é o momento de retorno as aulas presenciais, até porque os nossos 
alunos não estão imunizados. 
 Algumas perguntas ficaram confusas, outras perguntas poderiam ter duas 
respostas se fossem desmembradas. 
 Sou favorável ao retorno das aulas presenciais, já que foi demonstrada a forma 
durante a última reunião pedagógica, os meios de como atender aos protocolos exigidos. 
 Acredito que o trabalho presencial pode voltar, mas com controle de quantidade de 
pessoas no acesso ao Campus, para que não haja aglomeração no setor 
 Tenho medo de conviver com muitas pessoas ao mesmo tempo devido à 
comorbidade respiratória e o surgimento de variantes da Covid. Prefiro permanecer em 
atividade remota até o reforço da dose de vacinas. 
 Precisamos envolver os alunos em todos esses mapeamentos 
 Se houver a opção de manter-me remotamente, eu prefiro 
 Muito bom o questionário. 
 As aulas remotas, do ponto de vista do professor, são mais eficazes, devido ao uso 
de diversos softwares e outros recursos computacionais. No entanto, o rendimento dos alunos 
e o acompanhamento dos processos de aprendizagem são muito fragilizados no processo, e, 
em alguns momentos, são impossíveis de serem efetivados remotamente com os devidos 
propósitos. 
 É necessário rever os protocolos de segurança das salas de aula e laboratórios de 
informática, que possuem máquinas sem distanciamento nenhum para que possamos retornar 
com as aulas práticas nos laboratórios de informática com salas sem ventilação natural alguma 
(janelas quebradas) e a ventilação por aparelhos de ar condicionado precários (ar sem 
manutenção (filtros sujos e quebrados). Se os laboratórios não possuírem uma reforma 
também, fica impossível colocar nem a metade de uma turma em uma sala totalmente 
fechada e ainda em situações precárias de protocolos de segurança para os alunos e docente. 
 Não consigo visualizar um ambiente de paz e segurança para o retorno às atividades 
presenciais. 
 Não estou psicologicamente bem, e tenho sido acompanhada em terapia, fazendo 
uso de antidepressivo e medicamentos para dormir. 
 Talvez alguns alunos desejem usar o laboratório de piano Para estudar nesse 
semestre. Mas ainda não tenho certeza. Estou em momento de conversa com a direção a 
respeito. 
 Concordo com o retorno presencial seguindo todos os protocolos de 
segurança. 
 Acho que seria interessante voltar às atividades presenciais em 2022 
 Ainda como indicador de pertencer a um grupo de risco, sou Diabético. 
 Controlado 
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 Penso que o retorno gradual é possível e necessário para muitas disciplinas que 
possuem aulas práticas, pois percebo maior motivação e maior nível de aprendizagem dos 
alunos nas aulas presenciais. No semestre passado tive oportunidade de ministrar disciplinas 
apenas online e outras com momentos presenciais e fica claro o aproveitamento dos alunos 
quando estão indo para os laboratórios. 
 Sugiro uma análise cuidadosa do cenário, sem a recorrente subserviência aos 
“órgãos de 
“controle”. O retorno às aulas é um tema importantíssimo, em especial, pensando nas 
necessidades de nosso público-alvo. Contudo, é importante se pensar em toda a 
complexidade do cenário. Em especial, no processo transmissivo da doença nos alunos que 
usam transporte público e que vem de outras cidades. Além das especificidades de cada área 
do conhecimento dos cursos ofertados. 
 Acredito que um retorno seguro apenas com os alunos com as duas doses. Não 
vejo como organizar o fluxo de entrada e saída dos estudantes das salas, se temos apenas 
uma porta. Difícil manter o distanciamento. As janelas precisam ficar abertas, sem ar 
condicionado, outro fator negativo. Outra questão no laboratório é como manter 
distanciamento se as atividades são em grupo. 
 Nenhuma 
 Nada a acrescentar 
 Devido ao atual cenário, com a chegada de novas variantes da Covid-19, incerteza 
da eficácia da vacina para tais variantes, sugeriria que os servidores que fazem parte do grupo 
de risco continuassem em trabalho remoto até que essas dúvidas fossem esclarecidas. 
 Meu filho pertence ao grupo de risco 
 Eu não parei de trabalhar durante a pandemia, faço parte do serviço essencial da 
Instituição (SSI) e agradeço por isso, pois seria pior ter de ficar confinado em casa e aí sim 
poderia ter um abalo psicológico, pois manter-me em atividade me fortalece físico e 
emocionalmente, quanto ao retorno dos Servidores ao trabalho e Alunos às aulas tem de ser 
pensado com cuidado, pois o risco ainda é iminente, Servidores será mais fácil e já poderiam 
ter alguns já trabalhando. 
 O trabalho burocrático (sicabs, planejamento de aquisições entre outros) do setor 
de 
alimentação e nutrição são possíveis serem realizados de forma online, sem prejuízo à 
instituição, contudo, enquanto as demandas (alvará de funcionamento entre outros) enviadas 
por ofício não forem resolvidas, fica inviável o fornecimento de alimentação escolar aos 
estudantes. Além disso, vale salientar que o processo de aquisição de gêneros alimentícios, 
pela previsão enviada pela Reitoria (pelo e-mail institucional) só será concluído em novembro. 
Em relação ao atendimento individualizado ao aluno que apresente necessidades nutricionais 
especiais, não será possível de forma presencial devido à falta de estrutura para este tipo de 
atendimento no setor de saúde. 
 Sem 
 Minha sugestão é que as aulas presenciais sejam retomadas mediante vacinação dos 
três segmentos: professores, administrativos e alunos. 
 a meu ver, o retorno às atividades presenciais só deve ser realizado com a 
imunização de toda a comunidade escolar e quando a pandemia estiver efetivamente 
controlada, com baixo risco de propagação do vírus. 
 Tenho familiares pertencentes ao grupo de risco, uma idosa e outra com doença 
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crônica 
 
 
 

 Apesar de saber da necessidade do retorno das atividades administrativas e docente 
s de forma presencial (pelo menos em parte); temos que levar em consideração que o 
percentual de vacinados com segunda dose ou dose única, encontra-se em torno de 25% no 
Brasil, ou seja, ainda muito abaixo das condições ideais, que segundo pesquisas mais 
recentes estariam em torno de aproximadamente 70% (índice de vacinados duas doses ou 
dose única). Além disso, nossa Instituição atende os mais diversos públicos com faixas 
etárias que variam de: jovens até 19 anos; adultos com idade entre 20 e 59 anos e idosos com 
mais de 60 anos. 
 E necessário que sejam todos vacinados antes que sejam iniciadas as atividades no 
Campus. Acredito que próximo ano isso ocorra normalmente. 
 Acho que só devemos ter aula presencial quando as mortes diárias por Covid 
entrarem no patamar das outras doenças infecto-contagiosas. O número de mortes diárias 
hoje ainda é muito elevado. 
 Há que se pensar com rigorosidade esse retorno, uma vez que há uma normalização 
visível por parte da sociedade, no que diz respeito a atividades de lazer, algo que preocupa por 
lidarmos com jovens. 
 Apesar de estar bem, mesmo com a pandemia, e ter tomado as duas doses, não 
me sinto à vontade para ter contato com muitas pessoas, pois tenho uma filha com menos 
de 3 anos. 
 Sou ex-fumante e já tive pneumonia grave no passado que deixou sequelas em 
minha capacidade pulmonar. Vou completar 73 anos em março de 2022 e estou preocupado 
com as novas mutações do vírus enquanto aguardo a possibilidade da terceira dose da 
vacina (Coronavac). Mantenho isolamento domiciliar com esposa e sigo as recomendações 
de segurança contra o vírus. 
 Apenas ressaltando que minhas atividades práticas não são realizadas em 
laboratórios, 
mas sim ao ar livre e que não me sinto a vontade para o retorno totalmente presencial porque 
estou no sexto mês de gestação. 
 Sugiro o trabalho parcialmente presencial até estarmos em condições mais seguras. 
 Não pertenço ao grupo de risco, porém convivo com pessoas do grupo de risco na 
família. 
 Diante do atual cenário e crescimento da variante Delta no estado, creio que o 
retorno totalmente presencial só deva ocorrer ano de vem. Eu que resido na região 
metropolitana do Recife e que perdi vários conhecidos para esse vírus, talvez esteja sentindo 
mais na pele que muitas outras pessoas, que podemos adjetivar de privilegiadas, inclusive. 
Penso que aguardarmos mais e ter todos vacinados, pelo menos os alunos de 18 anos seja 
o caminho mais seguro a seguir. 
 A minha sugestão é que o retorno presencial seja realizado com a população de 
servidores e alunos já tendo tomado a 2°dose, e com aqueles dias seguidos, considerados 
seguros pelos cientistas. Temos exemplos concretos de alguns retornos e que precisaram 
retroagir. Voltando com todos vacinados, existe certamente a possibilidade de seguirmos em 
frente. 
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 Acredito que o melhor momento para o retorno das atividades presenciais será quando 
for finalizado o programa de imunização do governo federal previsto para esse ano. 
 Acredito ser melhor retornar as atividades presenciais em 2022. Haverá uma melhor 
organização para isso. Além disso, os servidores que tomaram coronavac, provavelmente já 
estarão vacinados com a terceira dose, trazendo assim uma maior segurança para todos. 
Sem falar nos alunos, que também, já estarão vacinados. 
 Considerando que a média móvel de infectados e de mortes vem caindo desde 
abril/2021, e e que a vacinação está conseguindo um ritmo razoável, penso que podemos 
promover o retorno gradual das atividades, de ensino e administrativas. 
 Não há o que comentar. 
 Desejo retornar, porém preciso tomar todas as doses da vacina. É preciso ainda que as 
normas de biossegurança sejam atendidas, por parte do IF. 
 Podemos disponibilizar os atendimentos em regime de escala e/ ou plantão. 
 parabéns pela iniciativa 
 Sim pretendo voltar ao trabalho presencial 
 Quero voltar a trabalhar presencial 
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