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Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 16h, reuniram-se via Web
Conferência, por meio da plataforma Google Meet, os conselheiros Gustavo da Silva Quirino,
Anderson Oliveira de Almeida, Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago, Jucinara de Castro
Almeida Pinto, Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos, Felipe dos Santos Mendes, Débora de
Jesus Conceição e Maria Conceição Fé Alves para validação da fase 1 do Plano de Retomada
Gradual. O Presidente do Conselho, Gustavo da Silva Quirino, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e informando que no dia 06/10/2021 havia ocorrido uma reunião com o
 Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) e que
foi unânime a decisão de entrada na fase 1 do Plano de Retomada Gradual, entretanto, para tal
deliberação também dependia do parecer do Conselho de Campus. Então, foi realizada a leitura
detalhada da proposta e dos pré-requisitos, e sinalizado os critérios, materiais necessários
(EPI's), fluxo (25%), taxa de imunização, convocação de servidores por setor, e falou sobre
a importância do retorno para dar andamento aos estágios dos estudantes concluintes, com
exceção dos estudantes de enfermagem. Após a leitura da proposta e da ata do Comitê COVID,
Gustavo abriu para que os conselheiros pudessem se pronunciar e tirar dúvidas. Débora
perguntou como será monitorado a taxa de contaminação, e caso um aluno seja infectado
que atitude será tomada. Gustavo respondeu que a taxa de imunização será feita por auto-
declaração, como foi determinado pelo Comitê COVID, quanto a contaminação de um estudantes
dentro do Instituto, o mesmo será afastado e analisada a situação, se segue normalmente as aulas
ou se a turma entrará em quarentena. Jucinara perguntou se realmente era necessário o retorno
de Francília na CAMED, e sugeriu retira-la da convocação. Gustavo concordou. Veralice
colocou que pode acontecer dos servidores convocados declararem comorbidades e não atingir a
porcentagem necessária para o retorno. Gustavo esclareceu que 25% é o máximo, que não tem
problema ficar abaixo disso. Dúvidas esclarecidas, o Presidente deu início a
votação, perguntando se todos os membros do conselho estavam de acordo com a entrada na
fase 1 do Plano de Retomada Gradual. Todos os conselheiros manifestaram concordância por
meio chat de mensagens. Concluída a pauta única, Gustavo informou que publicaria a decisão do
conselho e com 15 dias o campus entraria na fase 1. Gustavo agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Guedma Galgane Araujo Castello
Branco, lavrei a presente ata que será lida e assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral
do Câmpus Barreiras , em 10/12/2021, às 14:40, conforme decreto nº 8.539/2015.
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