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1. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

MATRIZ DE DECISÃO
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1. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

2. CHECKLIST PARA ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES

CISSP em todas as unidades
Protocolo de Biossegurança para cada unidade
Capacitação das CISSPs

Capacitação dos servidores e terceirizados
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RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

Óculos de proteção individual
Avental de TNT
Luva para procedimento não cirúrgico
Peça semifacial filtrante PFF2
Máscara cirúrgica, TNT, três camadas
Máscara cirúrgica, TNT, clipe nasal
Máscara cirúrgica, TNT, amarração dois
elásticos
Protetor facial com visor frontal transparente
(face shield)
Touca sanfonada descartável TNT
Oxímetro, tipo: dedo
Dispenser de mesa para papel toalha
interfolhas
Máscara individual reutilizável
Termômetro clínico, ajuste: digital,
infravermelho
Dispenser higienizador, 800 mL
Frascos de aperto simples para sabão
antisséptico ou álcool líquido, 1000 mL

Frascos com capacidade para 500 mL, válvula
tipo gatilho para álcool em gel
Tapete sanitizante pedilúvio
Tapete seco de material com função dryfeet
Lixeira, plástico, capacidade: 12 L, com tampa
e pedal
Lixeira, plástico, capacidade: 30 L, com tampa
e pedal
Saco, material polipropileno, cor branco leitoso
105 cm, 75 cm, 70 micras
Fita adesiva para demarcação de solo,
vermelho ou verde
Fita zebrada de 70 mm x 200 m x 0,03 mm
Dispenser papel toalha, material plástico ABS,
cor branca
Álcool etílico líquido 70o INPM antisséptico
(galão de 5 L)
Álcool etílico em gel 70o INPM antisséptico
(galão de 5 L)
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2. CHECKLIST PARA ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES

2. CHECKLIST PARA ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES

Local
Ambiente 1
Ambiente 2
....................

Total de
ambientes

Período

Quantitativo

Item 1

Item 2

Item x

(dias letivos)

de pessoal

(luvas)

(álcool)

(.......)
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Modelo de planilha para estimativa de itens visando retorno presencial de
atividades nos campi do IFCE
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2. CHECKLIST PARA ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES

xxxx@ifce.edu.br?

3. ETAPAS PARA O RETORNO PRESENCIAL GRADUAL

Atividades
administrativas,
acadêmicas de
ensino, pesquisa
e extensão
continuarão
sendo
desenvolvidas no
formato não
presencial

Fase 1
Desenvolvimento
das atividades
predominantem
ente na forma
não presencial

Fase 2
Aulas práticas de
componentes
curriculares
preferencialment
e para estudantes
concludentes
Atividades de
estágio, extensão
de discentes,
PIBID, Residência
Pedagógica,
Monitoria, Defesa
de TCC,
Atividades
administrativas
(gradual)

Fase 3
Aulas teóricas
com turmas
Atividades de
ensino que
envolvam práticas
esportivas
corporais em
pequenos grupos
Processos
seletivos de forma
presencial

Fase 4
Atividades
administrativas e
acadêmicas
(ensino, pesquisa
e extensão)
desenvolvidas
em formato
integralmente
presencial
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