
RELATÓRIO   DA   PESQUISA   COM   OS   SERVIDORES   
  
  

A  Comissão  de  Biossegurança  realizou  uma  pesquisa  sobre  a  retomada  das             

atividades  presenciais  em  2021-02.  A  pesquisa  foi  encaminhada  aos  responsáveis            
pelos  alunos  que  frequentam  o  Curso  Técnico  Integrado  através  dos  e-mails             

institucionais   e   grupos   de   redes   sociais,    com   71   questionários   válidos.   
  

A  coleta  de  dados  dos  servidores  docentes  ocorreu  de  20/09/2021  a             

30/09/2021,  com  29  questionários  válidos.  Quando  inquiridos  sobre  ter  tomado  a             
vacina,  6,9%  tomaram  apenas  1  dose,  6,9%  aguardam  a  terceira  dose,  pois  são  do                

grupo  de  risco  e  86,2%  já  tomaram  duas  doses,  sendo  que  20,7%  apontaram  ser  do                 
grupo   de   risco.10,3%   tiveram   COVID   e   estão   curados.   

  

Quanto  a  forma  que  deve  ser  feita  a  retomada  das  atividades  presenciais  de               
Ensino  no  Campus  de  Caraguatatuba  no  decorrer  do  2  semestre  letivo  de  2021,               

10,3%  apontam  ser   presencial  (com  retorno  gradual);   27,6%   Híbrido,  Com            
atividades  de  Laboratório  Presencial  e  as  demais  remotas;  e   62,1%   continuar  com              

as   atividades   totalmente   remotas.   

  
Considerando  o  Protocolo  Sanitário  do  COVID-19  para  retomada  de           

atividades  acadêmicas  presenciais,  você  se  sente  seguro  para  o  retorno  presencial             
no  decorrer  do  2  semestre  letivo  de  2021,  24,1%  se  sentem  seguros  e  75,9%  não  se                  

sentem   seguros     

  
Dos  respondentes  que  não  se  sentem  seguros  para  o  retorno  presencial  no              

decorrer  do  2  semestre  letivo  de  2021,  79,9%,  aplicando  o  Protocolo  Sanitário  do               
COVID-19   45,5%  aponta  que  a  retomada  só  deve  ocorrer  com  a  imunização              

completa  de  toda  a  Comunidade  Escolar  (servidores,  terceirizados,  alunos);  45,5%            

são  favoráveis  ao  retorno  presencial  a  partir  do  1º  semestre  letivo  de  2022;  4,5%                
apontam  não  ser  o  momento  para  o  retorno,  em  função  dos  boletins  divulgados  na                

cidade  e  região,  bem  como  o  calendário  de  vacinação,  entre  outros;  e  para  4,5%  as                 
atividades  do  Ensino  Remoto  Emergencial  suprem  as  atividades  de  ensino  para             

este   período   de   pandemia.   



Quando  inquiridos  sobre  a  forma  deveria  ser  realizado  as  atividades  de             
ensino  presenciais  no  Campus  Caraguatatuba  63,6%  Híbrido  (Com  atividades           

Práticas  /  Laboratório  Presencial  e  as  demais  remotas);  36,4%  Presencial  (Todas  as              
ativ idades   presenciais).     

  
A  coleta  de  dados  dos  servidores  técnicos  administrativos  ocorreu  de  20/09  a              

04/10/2021,  com  29  questionários  válidos.  Quando  inquiridos  sobre  a  imunização            
com  a  vacina  89,7%  aponta  que  tomou  as  duas  doses;  6,9%  aguarda  a  terceira                

dose,  pois  sou  do  grupo  de  risco;  e  3,4%  tomou  apenas  uma  dose.  Sendo  que                 

79,3%  não  fazem  parte  do  grupo  de  risco  e  20,7%  fazem  parte  do  grupo  de                 
risco.96,6%  não  teve  COVID  e  3,4%  teve  e  já  está  curado.  Com  relação  ao  setor  de                  

atuação  13,8%  são  da  DIRETORIA  ADJUNTA  EDUCACIONAL  -  DAE;  13,8%  da             
COORDENADORIA  DE  BIBLIOTECA  -  CBI;  13,8%  da  COORDENADORIA  DE           

TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  -  CTI;  10,3%  da  COORDENADORIA  DE           

MANUTENÇÃO,  ALMOXARIFADO  E  PATRIMÔNIO  -  CAP;  6,9%  da          
COORDENADORIA  SOCIOPEDAGÓGICA  -  CSP;  6,9%  da  DIRETORIA  ADJUNTA          

ADMINISTRATIVA  -  DAA;  6,9%  da  COORDENADORIA  DE  CONTABILIDADE  E           
FINANÇAS  -  CCF;  6,9%  da  COORDENADORIA  DE  REGISTROS  ACADÊMICOS  -            

CRA;  6,9%  da  COORDENADORIA  DE  LICITAÇÕES  E  CONTRATOS  -  CLT;  3,4%             

da  DIRETORIA  GERAL  -  DRG;  3,4%  da  COORDENADORIA  DE  GESTÃO  DE             
PESSOAS  -  CGP;  3,4%  da  COORDENADORIA  DE  APOIO  AO  ENSINO  -  CAE;              

3,4%   da   COORDENADORIA   DE   APOIO   À   DIREÇÃO   -   CDI.     
  

Na  pergunta  considerando  o  Protocolo  Sanitário  do  COVID-19  para  retomada  de             

atividades  acadêmicas  presenciais,  você  se  sente  seguro  para  o  retorno  presencial             
no  decorrer  do  2  semestre  letivo  de  2021,  55,2%  deseja  continuar  com  as  atividades                

totalmente  remotas;  37,9%  aponta  o  ensino  híbrido  (Com  atividades  de  Laboratório             
Presencial   e   as   demais   remotas);   6,9%   o   ensino   presencial   (com   retorno   gradual).     

Quanto  a  forma  que  devem  ser  realizadas  as  atividades  de  ensino  presenciais  no               
Campus  Caraguatatuba  89,7%  escolhem  o  ensino  h íbrido  (Com  atividades  Práticas            

/  Laboratório  Presencial  e  as  demais  remotas);  10,3%  com  todas  as  atividades              

presenciais.   
  



O  resultado  da  pesquisa  com  os  terceirizados  do  Campus,  ocorreu  nos  dias  20  e  21                 
de  outubro  de  2021  e  66,7%  já  tomaram  duas  doses;  33,3%  tomaram  uma  dose.                

66,7%  não  pertencem  ao  grupo  de  risco  e  33,3%  pertencem  ao  grupo  de  risco,                
sendo  que  66,7%  não  teve  COVID  e  33,3%  teve  e  já  estão  curados.  50%  pertence                 

ao   setor   de   limpeza;   25%   na   segurança;   16,7%   na   portaria   e   8,3%   na   manutenção.     

  
Quanto  a  retomada  das  atividades  presenciais   58,3%  escolheram  a  opção  de             

ensino  híbrido  (Com  atividades  de  Laboratório  Presencial  e  as  demais  remotas);             
25%  aponta  Presencial  (com  retorno  gradual);  16,7%  apontaram  continuar  com  as             

atividades  totalmente  remotas.  58,3%  não  se  sente  seguro  com  a  retomada  das              

atividades  no  Campus  e  41,7%  sim.  Dos  que  não  se  sentem  seguros  com  a                
retomada,  50%  aponta  que   só  deve  retornar  com  a  imunização  completa  de  toda  a                

Comunidade  Escolar  (servidores,  terceirizados,  alunos);  e  os  outros  50%  são            
favoráveis   ao   retorno   presencial   a   partir   do   1º   semestre   letivo   de   2022.     

  
  


