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PARECER DE REANÁLISE DO RETORNO PRESENCIAL - 21/01/2022

O Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19 do IFRS - Campus
Ibirubá se reuniu virtualmente no dia 21/01/2022 às 9h30 para reanalisar o retorno
presencial das aulas. O Campus Ibirubá possui alunos dos municípios de Ibirubá, XV de
Novembro, Fortaleza dos Valos, Boa Vista do Incra, Espumoso, Tapera, Selbach,
Colorado, Não-me-Toque, Carazinho, Soledade, Salto do Jacuí, Alto Alegre, Campos
Borges, Victor Graeff, Lagoa dos Três Cantos, Cruz Alta, entre outros. Dessa forma, foram
utilizados os indicadores da 9ª Coordenadoria de Saúde - Cruz Alta (R12) e 6ª
Coordenadoria de Saúde - Passo Fundo (R19). Baseados na tabela de fases e critérios
de reflexões do Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE/CONIF), que segue abaixo:



FASES
CRITÉRIOS

Fase 1
(Atividades Não
Presenciais -
Remotas)

Fase 2
(Retomada com
algumas
atividades
presenciais)

Fase 3 (regime de
oferta mista)

Fase 4 (100%
presencial)

Situação da Região
R12 em 14/01/2022

Situação da Região R12
em 21/01/2022

-Capacidade
de
atendimento
da rede
hospitalar
local (taxa de
ocupação de
leitos clínicos
e de UTI)

>80% >60% e <80% <60% <60% 42,9 % 45,2%

- Taxa de
transmissão
comunitária:
número de
casos novos
por dia por
100.000
habitantes,
nos últimos
07 dias

>50 >25 e <50 >10 e <25 <10 80,8 105,1

- Redução no
número de
óbitos e
casos de
Síndrome
Respiratória
Aguda Grave
(SRAG),
comparado à

redução menor
20%

redução maior
20%

redução maior
20%

redução maior
20%

Número de óbitos
acumulados em 7
dias por 100 mil
habitantes = 0,7

Número de óbitos
acumulados em 7 dias
por 100 mil habitantes =
0,7



Semana
Epidemiológi
ca (SE)

- Índice de
vacinação da
população
(2ª Dose)

<20% >20% e
<40%

>40% e <70% >70% 74,8% 76,8%

- Índice de
vacinação da
população
(ainda só
com a 1ª
Dose)

83,9 % 84,2%

FASES
CRITÉRIOS

Fase 1
(Atividades Não
Presenciais -
Remotas)

Fase 2
(Retomada com
algumas
atividades
presenciais)

Fase 3 (regime de
oferta mista)

Fase 4 (100%
presencial)

Situação da
Região R19 em
14/01/2022

Situação da
Região R19 em
21/01/2022

-Capacidade de
atendimento da
rede hospitalar
local (taxa de
ocupação de
leitos clínicos e de
UTI)

>80% >60% e <80% <60% <60% 65,5 % 77,6%

- Taxa de
transmissão
comunitária:

>50 >25 e <50 >10 e <25 <10 91,3 156,1



número de casos
novos por dia por
100.000
habitantes, nos
últimos 07 dias

- Redução no
número de óbitos
e casos de
Síndrome
Respiratória
Aguda Grave
(SRAG),
comparado à
Semana
Epidemiológica
(SE)

redução menor
20%

redução maior
20%

redução maior
20%

redução maior
20%

Número de
óbitos
acumulados em
7 dias por 100
mil habitantes =
0,00

Número de
óbitos
acumulados em
7 dias por 100
mil habitantes =
0,6

- Índice de
vacinação da
população (2ª
Dose)

<20% >20% e
<40%

>40% e
<70%

>70% 73,9 % 75,8%

- Índice de
vacinação da
população (ainda
só com a 1ª Dose)

83,2 % 83,6%

Fonte: https://sistema3as.rs.gov.br/inicial

https://sistema3as.rs.gov.br/inicial


Considerando que mais de 94,6% dos servidores estão com o esquema vacinal

completo e que está sendo cobrado dos nossos alunos a apresentação do esquema

vacinal para permanência nas dependências do Campus Ibirubá. Considerando que a

maioria dos nossos estudantes residem em municípios da Região R12, os indicadores da

tabela CONIF para permanência do retorno presencial foram atendidos para essa região,

exceto a taxa de transmissão comunitária. Considerando que o esquema vacinal completo

na Região R12 é de 76,8% e de 75,8% na Região R19, o comitê Local de

Acompanhamento e Prevenção à Covid-19 do IFRS - Campus Ibirubá, decidiu que o

retorno presencial das aulas no IFRS - Campus Ibirubá permanece, sendo monitorado

constantemente.

Ibirubá, 21 de janeiro de 2022.
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