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Aos nove dias do mês de novembro 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, Áurea Gabriela Moura Gumes, Felipe dos
Santos Mendes e Débora de Jesus Conceição para avaliarem a entrada na fase 2 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 08/11/2021 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 2 do Plano de Retomada Gradual em
24/11/2021. Gustavo ressaltou, entretanto, que tal deliberação também dependia do parecer do
Conselho de Campus. Gustavo apresentou a proposta de retomada, observando o disposto no
Art. 13 que dispunha sobre os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na fase 2. Ele
realizou a leitura detalhada dos pré-requisitos e sinalizou que foram os mesmos critérios adotados
na fase 1, mudando apenas a taxa de imunização completa, que passou para acima de 30%.
Gustavo informou que foi encaminhado um e-mail para os servidores se manifestarem a respeito
de ter ou não comorbidades. Destacou que para o retorno os servidores e estudantes assinariam
um Termo de Adesão Esclarecido e apresentariam, também, o cartão de vacinação para
comprovar a imunização. Prosseguindo, Gustavo apresentou os decretos municipais e estaduais
que autorizavam a retomada das atividades presenciais, o link dos equipamentos e materiais
disponíveis no campus e, também, o extrato da taxa de imunização completa na área de inserção
da unidade do IFBA, que apresentou um percentual de aplicação de 2ª doses acima de 81%.
Gustavo apresentou também a lista de materiais necessários para os servidores e para os
profissionais da área de saúde e destacou que os EPIs já estavam disponíveis no campus.
Continuando, Gustavo apresentou o percentual de servidores que deveriam retornar na fase 2, que
seria de até 50%. Apresentou, ainda, a lista dos setores que retomariam o trabalho presencial,
aprovada pelo Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus.
Gustavo ressaltou que definiu junto ao comitê em trazer no mínimo 1(um) servidor por setor, para
que eles fossem identificando os problemas de infraestrutura, de modo que a gestão pudesse ir
solucionando aos poucos. Informou que o comitê também solicitou a entrada de docentes no
campus nesta fase 2. A Relação continha os seguintes setores: Direção Geral - DG, Chefe de
Gabinete (2); Setor Médico - (1) Médico + (1) odontólogo + (1) Téc. Enfermagem; Direção
Administrativa – (1); Chefia do Departamento Administrativo (1); Direção de Ensino - Diretor de
Ensino + Chefe do DETEC + Chefe do DESUP + Assistente DIREN (4);Tecnologia da Informação
(TI) - Analista(1) + Técnicos (3); Coordenações de Cursos – (9); CORES (2); Biblioteca (3); CIEEM
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(2); Assistente de Alunos (2); Laboratório dos Concluintes + Técnicos de Laboratório; Estágio
para estudantes concluintes - exceção para enfermagem; DEPAD: Almoxarifado, Patrimônio,
Manutenção; Coord. Pesquisa; Coord. Extensão; Gerência de Infraestrutura; Comunicação;
DEPAE; DIREH; Nos demais setores, mínimo de 1 servidor(a); Entrada de Docentes.
Prosseguindo, Gustavo fez a leitura da parte final da Ata da reunião com o comitê local, no dia
08/11/2021, em que todos os membros aprovaram a entrada na fase 2 do Plano de Retomada
Gradual em 24/11/2021. Perguntou aos membros do conselho se havia necessidade de ler a ata
na íntegra ou se somente a parte final era suficiente. Os conselheiros informaram que só a parte
final já era suficiente. Feito isso, Gustavo abriu o espaço para dúvidas e sugestões quanto a
inserção ou retirada de algum setor. Jucinara solicitou esclarecimento sobre como seria o retorno;
perguntou se era para trabalhar o dia todo ou somente um turno. Gustavo informou que a
prioridade era abrir os setores de forma escalonada. Anderson Almeida informou que já estava
confeccionando a documentação necessária para regularizar o retorno de forma segura. Nesta
ocasião, ele destacou que no Plano estava prevista a retomada de forma escalonada, a fim de
garantir um retorno tranquilo. Anderson sugeriu verificar quais setores seriam realmente
necessários abrir todo os dias e o dia todo. Gustavo ressaltou que não era uma alternativa do
campus manter o trabalho remoto, então era necessário ir trazendo os servidores para a rotina
normal do trabalho presencial. Jucinara destacou que era necessário pelo menos 1 (uma) pessoa,
um turno, em cada setor. Vera pediu a palavra e manifestou concordância em ir trazendo os
servidores aos poucos para o trabalho presencial. Ela ressaltou a importância dessa retomada
para o público externo também perceber que o IFBA esta voltando as atividades normais.
Anderson informou que ele também era favorável ao retorno das atividades presenciais, porém de
forma escalonada. Ele sinalizou que do mesmo modo que precisou de um processo de adaptação
para o trabalho remoto, precisaria também de readaptação para o presencial. Gustavo sugeriu
que os diretores e chefes de setores convocassem os servidores para o trabalho presencial.
Jucinara sugeriu publicar os horários de funcionamento de cada setor. Continuando, Gustavo
perguntou se todos os membros do conselho estavam de acordo com a entrada na fase 2 do
Plano de Retomada Gradual em 24/11/2021. Todos os conselheiros manifestaram concordância
por meio chat de mensagens. Concluída a pauta, Gustavo informou que publicaria a decisão do
conselho e com 15 dias o campus entraria na fase 2. Gustavo agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Silmária Neres de Oliveira, 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 01/12/2021, às 15:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Diretor(a) de Ensino, em 03/12/2021, às 14:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe dos Santos Mendes , Usuário Externo, em
13/12/2021, às 11:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA DE JESUS CONCEICAO, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 13/12/2021, às 15:54, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Chefe do Departamento Administrativo, em 14/12/2021, às 10:47, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
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Assistente em Administração, em 14/12/2021, às 14:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2082820 e o código CRC 90CED662.
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