
Projetos de Ensino Presenciais - 2/2021

IFB – Campus Samambaia

INTRODUÇÃO

Este documento consiste em uma outra etapa do retorno gradual à presencialidade,

ressalta-se que essa etapa não afeta as disciplinas, mas somente quem vai participar dos projetos

de ensino cuja presença é eletiva e quem se propor a participar deverá comprovar a vacinação,

seguindo as mesmas regras do plano de retorno. Este documento está inserido no contexto das

regras adotadas pelo Campus Samambaia, em face à publicação da Resolução do Conselho

Superior n. 26/2021 – RIFB/IFBRASÍLIA, que discorre sobre as condições estabelecidas para o

retorno gradual às atividades presenciais no âmbito do IFB, ainda no 2o/2021, baseada também

nas recomendações da Nota Técnica 03/2021,  do Comitê Local de Saúde do campus.

Segue abaixo a regra sobre vacinação dos usuários, as turmas e os projetos de ensino que

participarão dessa nova etapa de retorno gradual.

1. Acesso ao campus e vacinação dos usuários

Só será permitido o acesso às atividades presenciais do campus para os estudantes que

possuírem cobertura completa da vacinação (duas doses ou dose única, se for o caso) e que

tenham realizado a comprovação da mesma. Para esta comprovação, foi desenvolvido um

formulário eletrônico para coleta, pelo IFB – Campus Samambaia, dos comprovantes retirados do

Aplicativo Conecte SUS ou por meio de foto digital do cartão de vacinação, onde ambos deverão

demonstrar, de modo legível, o nome completo do beneficiário.



Acesse aqui o formulário para envio da comprovação da vacinação:

https://forms.gle/F3Cb3yoocUi2UhdC6

Os estudantes que não tiverem condições de enviarem os arquivos por meio online,

poderão realizar a comprovação da vacinação diretamente no Núcleo de Apoio Discente (Sala da

CDAE). Os estudantes poderão apresentar o cartão de vacinação ao núcleo para receberem o

comprovante de acesso ao campus no momento da entrega ou simplesmente retirarem o

comprovante, após comprovação online pelo formulário. O Núcleo de Apoio Discente funcionará

às terças-feiras, de 09:30 às 21:30, e às quintas-feiras, de 13:30 às 21:30.

Para acesso às atividades presenciais do projeto será obrigatória a apresentação, na

portaria do campus, de:

1. Documento original com foto.

2. Passaporte vacinal emitido pelo Núcleo de Apoio Discente do campus, após  comprovação

da vacinação completa (duas doses ou dose única, se for o caso).

3. Aferição de temperatura, sendo liberada a entrada apenas para as pessoas com  temperatura

inferior a 37,8 graus.

4. Uso obrigatório de máscaras, preferencialmente do tipo PFF2 ou N95 e similares.

5. Higienização das mãos nas pias da entrada do campus.

Ainda segundo as normativas do retorno gradual e seguro, o estudante participante do

projeto de ensino que não tiver recebido a vacinação completa, devidamente comprovada para a

Coordenação, não poderá frequentar as atividades presenciais.



2. Funcionamento dos setores do campus

Os setores da área de ensino funcionarão em regime de plantão aos estudantes que

estarão no campus em atividades presenciais. Todos os serviços estarão disponíveis a partir de

escalas especiais dos setores. Nos horários diferentes aos previstos neste plano, os atendimentos

continuarão organizados com base em agendamento via e-mail.

Biblioteca: O atendimento até o fim do ano letivo de 2021 será oferecido apenas para

estudantes e servidores. O atendimento à comunidade de modo geral continua suspenso até o fim

do ano letivo.

Cantina: Permanece fechada enquanto durarem as ações de restrição sanitária em

combate ao Covid-19.

3. PROJETOS DE ENSINO PRESENCIAIS NO 2o /2021 – Turmas e condições:

Projeto Caracterização de Esgotos

Turma Professor Carga
horária

Turno,
quantidade

de
encontros e
duração de

cada

Local e
orientações

sobre
limpeza (em

caso de
laboratório)

Quantidade
de

estudantes
atendidos

Dias dos
encontros
(no mês)

3o ano do
Curso
Técnico em
Controle
Ambiental
Integrado
ao Ensino
Médio do
Campus
Samambaia

Martha
Montene
gro

8ha 2 encontros
matutinos e

1
vespertino

Jan.

Laboratório de
Saneamento
do Campus

Samambaia -
IFB (Sala 108

A)

25 2a feira dia
10/01 - das

09:00 às
12:00

6a feira dia
14/01 - das

14:00 às
16:00



Sábado dia
15/01 - das

09:00 às
12:00

Projeto de Oficina de Instalações de Elétrica Básica

Turma Professor Carga
horária

Turno,
quantidade

de
encontros e
duração de

cada

Local e
orientações

sobre
limpeza (em

caso de
laboratórios

)

Quantidade
de

estudantes
atendidos

Dias dos
encontros
(no mês)

Estudantes
do  Curso
Técnico em
Edificações
que
estejam
cursando
ou tenham
cursado a
component
e
instalações
elétricas
prediais.

Lucas Lira 8ha Noturno, 5
encontros,
2  horas e
meia cada

Laboratório de
Elétrica
Limpeza
regular.

24 Segunda
10/01 -

PROEJA 6 -
19:30 -
22:00

Sexta 14/01
-  SUB 3 -

19:30 -
22:00

Segunda
17/01 -

PROEJA 6 -
19:30 -
22:00

Sexta 21/01
-  SUB 3 -

19:30 -
22:00

Segunda
24/01 -
SUB 3

turma 3 -
19:30 -
22:00

Casos omissos serão analisados pela Direção de Ensino, em conjunto com a Coordenação

Geral de Ensino e com o Comitê Local de Saúde.



Samambaia,  14 de janeiro de 2022.

Comissão de Elaboração e Implementação do Retorno Gradual à Modalidade

Presencial Portaria nº 56/2021 - DGSA/RIFB/IFBRASILIA


