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Orientações Gerais para acesso ao câmpus
Pelotas - Visconde da Graça – Fase 3

SERVIDORAS/ES E ESTAGIÁRIAS/OS



Introdução
A partir da aprovação da Resolução IFSul 062/2021 http://www.ifsul.edu.br/en/diplomas-

emitidos/item/1800-resolucao-062-2021 foi realizada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde 

para a Educação  (COE-E Local) uma consulta à comunidade para definir a fase a ser adotada pelo câmpus

Pelotas - Visconde da Graça. No dia 30/11 aconteceu consulta as/aos servidoras/es e entre os dias 01 à 

03/12 foi realizada uma consulta a comunidade de discentes.

A partir desta consulta foi aprovado o retorno gradual das atividades presencias para 2022 (atividades 

presencias e remotas, com ampliação de oferta nas atividades presencias), identificada como Fase 3 pela 

Resolução 062.

Desta forma, as atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão iniciam com maior intensidade a 

partir de 21 de fevereiro de 2022.

http://www.ifsul.edu.br/en/diplomas-emitidos/item/1800-resolucao-062-2021


Das/os Servidoras/es

1º Para garantir acesso ao Câmpus Pelotas - Visconde da Graça;

- A carteira de vacinação deve ser encaminhado diretamente para a 
Coordenadoria de Saúde (vg-cs@ifsul.edu.br) ATÉ O DIA 11/02;

- A partir do dia 15/02/2022, os servidores que enviaram o comprovante de 
vacinação deverão retirar, no Gabinete da Direção, um adesivo para uso no veículo 
particular ou adesivo para colar na credencial ou RG do/a servidor/a permitindo 
rápida identificação e entrada no câmpus CaVG;

- O uso do adesivo será cobrado a partir do dia 21/02/2022.

mailto:vg-cs@ifsul.edu.br


Das/os Servidoras/es
2º Como proceder em caso de teste diagnóstico positivo, contato próximo de pessoas positivadas 
ou com sintomas gripais; 

- Se o servidor estiver assintomático ou com sintomas leves, deve:

- Avisar o COE-E CaVG (vg-comitecovid@ifsul.edu.br). O aviso é obrigatório e fundamental para que 
o campus e a instituição mantenham registro e façam rastreamento dos casos;

- Entrar com contato com sua chefia imediata para verificar a possibilidade de desempenhar suas 
atividades de forma remota durante o período de isolamento.

- Os prazos para isolamento de pessoas com diagnóstico positivo, com contato próximo de pessoas 
positivadas ou com sintomas gripais, devem seguir o previsto no item 6 do Plano de Contingência 
do IFSul http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/Plano_DEZ2021.pdf

mailto:vg-comitecovid@ifsul.edu.br
http://www.ifsul.edu.br/images/documentos/Plano_DEZ2021.pdf


Das/os Servidoras/es

OBS. Se o servidor estiver com sintomas intensos e não 
puder desempenhar suas atividades nem de forma remota, 
deve: avisar o COE-E CaVG (vg-comitecovid@ifsul.edu.br). O 
aviso é obrigatório e fundamental para que o campus e a 
instituição mantenham registro dos casos e façam 
rastreamento. Encaminhar atestado médico à PROGEP para 
solicitar afastamento, e ao NASS, conforme determinado 
pelo Plano de Contingência do IFSul.

mailto:vg-comitecovid@ifsul.edu.br


Das/os Estagiárias/os

1º Para garantir acesso ao Câmpus Pelotas - Visconde da Graça;

- Devem enviar o comprovante de vacinação diretamente para a 
Coordenadoria de Saúde (vg-cs@ifsul.edu.br). Estes também 
devem retirar um adesivo de identificação no Gabinete da Direção.

mailto:vg-cs@ifsul.edu.br


Das/os Estagiárias/os
2º Como proceder em caso de teste diagnóstico positivo, contato próximo de pessoas 
positivadas ou com sintomas gripais; 

- A/o estagiária/o estiver assintomático ou com sintomas leves, deve:

- Avisar o COE-E CaVG (vg-comitecovid@ifsul.edu.br). O aviso é obrigatório e fundamental 
para que o campus e a instituição mantenham registro e façam rastreamento dos casos;

- Entrar com contato com sua chefia imediata para verificar a possibilidade de desempenhar 
suas atividades de forma remota durante o período de isolamento.

- Os prazos para isolamento de pessoas com diagnóstico positivo, com contato próximo de 
pessoas positivadas ou com sintomas gripais, devem seguir o previsto no item 6 do Plano de 
Contingência do IFSul
vigente.

mailto:vg-comitecovid@ifsul.edu.br


Plano de Contingência

- Para acessar o Câmpus Pelotas – Visconde da Graça é necessário seguir uma 
série de protocolos que garantam a segurança sanitária para evitar que pessoas 
possivelmente contaminadas circulem nesses espaços.

- O plano de contingência  prevê protocolos e medidas coletivas de 
prevenção, para maiores informações acesse:

http://www.cavg.ifsul.edu.br/img_cavg/Documentos/editais/direcao/2021/Plano
_de_contingncia_CaVG_dezembro_2021_1.pdf

http://www.cavg.ifsul.edu.br/img_cavg/Documentos/editais/direcao/2021/Plano_de_contingncia_CaVG_dezembro_2021_1.pdf

