
COMUNICADO Nº 01 - Orientações para o retorno presencial dos servidores a partir de 

04/10/2021 

 

Em março de 2021, a Reitoria do IFSP publicou o Protocolo de Biossegurança para as 
Atividades Presenciais do IFSP (atualizado em setembro de 2021). Baseado neste documento 
geral e nas legislações vigentes, a Comissão Local de Biossegurança do campus Caraguatatuba 
elaborou o Protocolo Local de Biossegurança, visando o início da retomada das atividades 
presenciais no campus de forma segura para todos.  

Assim, disponibilizamos para a comunidade o Protocolo Local de Biossegurança do 
campus Caraguatatuba, na página: https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/biosseguranca. 
Solicitamos que todos leiam o documento, e que os setores administrativos se atentem 
principalmente para as seguintes diretrizes de planejamento do retorno a partir de 04/10/2021: 

- O uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do campus;  

- Segundo a IN nº 37, de 25 de março de 2021, a presença de servidores e empregados públicos 
em cada ambiente de trabalho não deverá ultrapassar trinta por cento do limite máximo de sua 
capacidade física; 

- O distanciamento mínimo entre pessoas/ estações de trabalho devem ser de 1,5 metro; 

- Todos os setores devem reorganizar o ambiente de trabalho para cumprir o distanciamento 
mínimo entre pessoas; 

- As equipes deverão retornar em escalas, facilitando assim o distanciamento social mínimo 
dentro dos setores administrativos do campus; 

-  A escala dos servidores vinculados a DAE deverá considerar o uso da sala compartilhada 
número 115, uma vez que a sala dos professores, secretaria e CEX tem previsão para liberação 
de uso em aproximadamente 30 dias; 

- O horário de atendimento presencial dos setores deve priorizar o horário de funcionamento 
do campus (segunda à sexta-feira, das 9h às 13h); 

- O atendimento ao público deve priorizar o atendimento por agendamento e pelos canais 
digitais, em todas as atividades administrativas. Cada setor deverá divulgar de forma clara seus 
canais de atendimento (por agendamento e digitais), de modo que o público tenha 
conhecimento de como contactar o setor. 

  

Qualquer dúvida deve ser encaminhada ao e-mail biosseguranca@ifspcaraguatatuba.edu.br 

Outras informações: https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/biosseguranca 
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