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O plano de retomada às aulas do Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel, para o
segundo semestre de 2020, considera as recomendações das autoridades da área de saúde e da
área de educação, nos diversos níveis da administração pública, bem como as boas práticas que
estão sendo implementadas por diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil e de todo
mundo.

ESTE PLANO CONSIDERA BASICAMENTE TRÊS PILARES:
1) Uma FORTE COMUNICAÇÃO com a comunidade interna, formada por todos os seus alunos,
professores, funcionários, prestadores de serviços internos e familiares dos alunos, através
das redes sociais, videoconferência, comunicados direcionados, sinalização no Campus e
atendimento personalizado de forma remota ou presencial, site e aplicativos.
2) A Garantia da SEGURANÇA SANITÁRIA através de três robustos documentos:


Protocolo de Controle de Acesso;



Protocolo de Higienização e Desinfecção;



Protocolo de Procedimentos, Condutas e Orientações gerais.

3) A GRADUALIDADE na retomada das atividades no campus e no retorno das atividades
acadêmicas presenciais. Assim, são consideradas 4 Fases, a saber:

FASE 1 - 10 A 31/08/2020
Início do segundo semestre letivo em 10/08/2020 com todas as aulas sendo ministradas
de forma remota, através da plataforma de comunicação institucional Teams. Neste
período, considera-se a possibilidade de até 70 alunos, representando no máximo 5% do
corpo discente total, nos níveis de graduação e pós-graduação, entrarem no campus do
Inatel para o desenvolvimento de algumas atividades laboratoriais específicas e acesso a
equipamentos de informática. A entrada é permitida apenas aos alunos que
previamente agendarem a sua vinda ao Inatel, especificando o dia e a atividade a ser
desenvolvida.

FASE 2 - DE 01/09 A 30/09/2020
Considera-se o retorno de até 25% dos alunos para aulas presenciais, em especial nas
disciplinas com carga horária específica para atividades práticas laboratoriais.

FASE 3 - DE 01/10 A 31/10/2020
Considera-se o retorno de até 50% dos alunos para aulas presenciais.

FASE 4 - DE 01/11 A 30/11/2020
Considera-se o retorno de até 75% dos alunos para aulas presenciais.

A passagem de uma fase para a seguinte considera a análise prévia do comportamento da curva
de casos confirmados e recomendações dos órgãos públicos competentes. Este planejamento já
considera que 25% dos alunos não retornarão às aulas presenciais, incluindo nestes os alunos do
décimo período de todos os cursos de engenharia.
Ressalta-se que é dado a todo aluno optar por cursar todo o segundo semestre de forma
remota, bastando para tanto se pronunciar através de comunicação formal à instituição.

