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REUNIÃO COM O  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO CONTRA  AMEAÇA  DA COVID 19
17/03/2020

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 11h20min, reuniram-se na Sala 303, os
membros do Comitê Local de Prevenção Contra Ameaça da COVID 19: Gustavo da Silva Quirino, Anderson
Oliveira de Almeida, Darlan Cavalcante de Almeida, Kauê Soledade Santos, Marinalva Andrade Carvalho,
Áurea Gabriela Moura Gumes e Shirley Pimentel de Souza para tratar de algumas considerações sobre o
fechamento do Instituto para as aulas presenciais. Gustavo Quirino iniciou a reunião falando sobre os últimos
acontecimentos com relação a pandemia, citando inclusive um documento emitido pelo MEC, e esclareceu que
está aguardando a nota do IFBA para fechamento do Instituto. Shirley fez a leitura do documento do MEC em
voz alta. Anderson enfatizou que não adianta fechar apenas dois ou três dias, que precisa ser uma decisão
acertada. Kauê enfatiza que é uma questão de saúde pública, que não vê motivo para fechar. Reforça que a
suspensão nesse momento seria em função do medo, pois ainda não há casos ou ao menos suspeitos. Continua
dizendo que a iniciativa de suspensão deve ser tomada pelos órgãos competentes. Gustavo informou que a
UNEB já suspendeu as atividades, e o SESI também. A UFOB só dá orientações. O IFBA dos 23 (vinte e
três) campis apenas 04(quatro) estão funcionando. O Consup se reunirá para decidir sobre a suspensão total.
Áurea enfatiza que o Campus não conseguirá funcionar sem os servidores idosos e professores de outras
cidades. Shirley esclarece que a UNEB parou por conta da multicampia, por ser um calendário único. Kauê
disse que a UFOB está tomando decisões mais centradas, porque tem um núcleo de saúde estruturado.
Anderson disse que sua preocupação em suspender as atividades é o calendário. Shirley esclareceu que
precisa organizar junto com os professores a finalização dos componentes de forma remota, e que precisa da
autorização do MEC para que os estudantes do integrado façam as atividades de forma virtual. Kauê enfatizou
que pode fechar a qualquer momento. Gustavo informou que o IFBaiano, DF e Bom Jesus da Lapa, pararam
antes de surgir algum caso. Anderson esclareceu a situação dos estudantes do 3º ano são os mais
preocupantes, porque são estudantes que estão com mandado de segurança, fazendo faculdade e finalizando
no IFBA. Mas esperar para suspender é um complicador, porque caso aconteça a contaminação no IFBA,
será um grande problema. Sugere suspender por 15 dias, e com 10 dias se reunir para avaliar e resolver se
continua ou volta às atividades. Kauê esclarece que depois que parar, não tem como voltar, somente depois
da determinação da secretaria de saúde. Gustavo enfatiza que como gestor a pressão é grande. Shirley
questiona se os professores farão trabalho remoto ou reposição de aulas? Gustavo informou que não tem
como responder a esse questionamento, que é a Reitoria quem vai deliberar. Gustavo sugere ao Comitê
suspender as atividades no dia 18/03/2020, por tempo indeterminado. Kauê disse preferir aguardar o
posicionamento da secretaria de saúde. Segue a votação: 5 votos a favor e 02 abstenções. Assim, fica
aprovada a sugestão de suspensão das atividades a partir do dia 18/03/2020, por tempo indeterminado.
Anderson esclarece que se o CONSUP deliberar pela EAD no Integrado, a decisão do Comitê estará
respaldada. Gustavo informou que recebeu uma mensagem via whats, onde todos os campi irão parar, só
estava faltando a decisão de Barreiras. Anderson informou que estará entrando em contato com o DESUP e
Shirley com as coordenações do Técnico e Subsequente, para definir o plano e decidir como será o trabalho
remoto. Kauê perguntou se já se sabe qual será o impacto administrativo da suspensão. Darlan respondeu
dizendo que muitos dos documentos podem ser feitos remotamente, outros como pagamento, precisam ser
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presenciais. Gustavo informou que os serviços essenciais serão mantidos. Kauê perguntou como ficará a
questão do ponto (frequência). Gustavo esclareceu que os trabalhos serão por tarefa. Se cumpriu a tarefa está
ok. Shirley enfatiza que alguns servidores irão trabalhar e outros não. O que acarretará em mais trabalhos
acumulados para alguns. Gustavo solicitou a Anderson que providenciasse fazer uma nota, informando sobre a
suspensão das atividades, e divulgar amplamente nos grupos de servidores e estudantes. Kauê parabeniza a
gestão pela formação do Comitê e pela iniciativa. Concluída a pauta, 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.
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