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PARECER DE REANÁLISE DO RETORNO PRESENCIAL - 28/01/2022

O Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19 do IFRS - Campus
Ibirubá se reuniu, por meio do endereço eletrônico
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/edimar-manica, no dia 28/01/2022 às 9h30 para ouvir os
representantes dos estudantes, dos técnicos-administrativos e dos docentes, bem como
as coordenações de curso. Após, se reuniu novamente às 13h30 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:

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/edimar-manica


FASES
CRITÉRIOS

Fase 1
(Atividad
es Não
Presenci
ais -
Remota
s)

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

Situação da Região
R12 em 28/01/2022

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

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

- 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 (utilizado o
número de casos
dos 7 dias
dividido por 7)

105,1 (utilizado o
número de casos dos
7 dias dividido por 7)

47,6% (alterado para
usar o valor
percentual uma vez
que é uma taxa)

- 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

Número de óbitos
acumulados em 7
dias por 100 mil
habitantes = 2,6



Semana
Epidemiológic
a (SE)

- Índice de
vacinação da
população (2ª
Dose)

<20% >20% e
<40%

>40% e
<70%

>70% 74,8% 76,8% 77,7%

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

83,9 % 84,2% 84,5%

- Índice de
vacinação da
população
(dose de
reforço)

27,5%

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

Situação da
Região R19
em 28/01/2022

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

>80% >60% e <80% <60% <60% 65,5 % 77,6% 78,3%



- 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 91,3 (utilizado o
número de
casos dos 7
dias dividido
por 7)

156,1 (utilizado
o número de
casos dos 7
dias dividido
por 7)

37,7%
(alterado para
usar o valor
percentual
uma vez que é
uma taxa)

- 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

Número de
óbitos
acumulados
em 7 dias por
100 mil
habitantes =
2,4

- Índice de
vacinação da
população (2ª
Dose)

<20% >20% e
<40%

>40% e
<70%

>70% 73,9 % 75,8% 76,1%

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

83,2 % 83,6% 83,4%

- Índice de
vacinação da
população (dose de
reforço)

26,1%

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

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


Considerando:

● O agravamento da situação da pandemia (que pode ser visualizado na tabela acima);

● O aumento no número de casos confirmados entre os estudantes e servidores;

● A reunião do Comitê Local ocorrida na manhã de hoje com os representantes dos

estudantes, dos técnicos-administrativos e dos docentes, bem como os coordenadores de

curso;

● A dificuldade em isolar os contatantes dos casos confirmados nos cursos semestrais uma vez

que os estudantes dos cursos semestrais cursam disciplinas de diferentes semestres.

O Comitê Local decidiu por maioria de votos:

- Os cursos semestrais retornam para a fase 2 a partir de 31/01 até o final do semestre. Na

semana de 31/01 a 04/02, todas as atividades serão remotas em função do agravamento da

situação da pandemia em nossa região e da necessidade de reorganização. Até 04/02, os

colegiados dos cursos devem definir e divulgar quais disciplinas serão ofertadas de forma

presencial, bem como o cronograma. Uma disciplina teórica poderá ter atividades

presenciais se o docente em conjunto com o colegiado entenderem que são indispensáveis

para o aproveitamento dos estudantes daquela disciplina. Os protocolos do plano de

contingência continuam a vigorar para as atividades presenciais. Essas medidas foram

motivadas pelo agravamento da situação da pandemia em nossa região e da dificuldade em

isolar os contatantes uma vez que os estudantes dos cursos semestrais cursam disciplinas de

diferentes semestres.

- Manter as atividades 100% presenciais para os cursos técnicos integrados, seguindo os

protocolos do Plano de Contingência. Além disso, a sala do Grêmio Estudantil não poderá

ser utilizada, bem como está proibido o jogo de cartas, o compartilhamento de copos e

lanches, bem como qualquer outra atividade coletiva sem autorização prévia do professor. A

máscara só poderá ser retirada nos momentos de alimentação e hidratação, sendo obrigatório

manter o distanciamento de 2 metros. Destaca-se ainda que essa decisão será reavaliada na

próxima sexta-feira, ou antes, caso a situação exija.

Ibirubá, 28 de janeiro de 2022.



Membros do Comitê Local de Acompanhamento e Prevenção à Covid-19 do IFRS -

Campus Ibirubá presentes:

1. Adilson Barbosa

2. Ana Dionéia Wouters

3. Alexandre Bittencourt de Sá

4. Alex Sandro Matos de Oliveira

5. Andrenizia Aquino Eluan da Rosa

6. Cristiane Brauner

7. Edimar Manica

8. Julia Caroline Goulart Blank

9. Rafael Zanatta Scapini

10. Vanessa Bugs Gonçalves

11. Vanessa Soares de Castro


