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Aos oito dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às 8h, reuniram-se via Web
Conferência, por meio da plataforma Google Meet, os membros do Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19): Gustavo da Silva Quirino, Anderson
Oliveira de Almeida, Darlan Cavalcante de Almeida, Kauê Soledade Santos, Jued Canut Filho,
Marinalva Andrade Carvalho, Elzimar Gomes dos Santos, Luiz Fernando Souza de Almeida,
Mariana Rocha de Araújo Silva e Damares Machado Magalhães Rego para avaliarem a entrada
na fase 2 do Plano de Retorno Gradual em 24/11/2021. Gustavo destacou que conforme consta no
Plano de Retomada era necessário anunciar com 15 (quinze)dias de antecedência a entrada na
fase posterior. Gustavo apresentou a proposta de retomada, ressaltando o disposto no Art. 13 que
dispõe sobre os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na fase 2. Gustavo realizou
a leitura detalhada dos pré-requisitos e ressaltou que foram os mesmos critérios adotados na fase
1, mudando apenas a taxa de imunização completa que passou para acima de 30%. Avançando,
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 ressaltou que era um número
bem acima dos 30% recomendados pelo plano de retomada gradual do IFBA para entrada na
fase 2. Prosseguindo, Gustavo apresentou o Art. 11 que dispõe sobre o percentual de
servidores(as) e estudantes que poderiam retornar às atividades presenciais, que seria de até
50%. Gustavo informou que, realizando os cálculos, 78 servidores já poderiam retornar.
Prosseguindo, Gustavo apresentou uma relação dos setores que a gestão havia pensado
previamente para o retorno e solicitou que os membros do comitê apresentassem suas
sugestões. A relação apresentada por Gustavo contemplava a 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
(2); Assistente de Alunos (2); Laboratório dos Concluintes + Técnicos de Laboratório, Estágio
para estudantes concluintes - exceção para enfermagem; DEPAD; Almoxarifado; Patrimônio;
COPLAN; Coord. Pesquisa; Coord. Extensão; Gerência de Infraestrutura e Comunicação. Gustavo
ressaltou que pensou em colocar 1(um) servidor por setor e que ainda assim não atingiria o
percentual de 50%. Destacou que os estudantes do integrado não retornariam as aulas
presenciais devido o fim do semestre já está previsto para o final do mês de novembro. Antes dos
membros do comitê apresentarem suas sugestões, Gustavo apresentou, ainda, a lista de EPIs
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necessários para os servidores e para os profissionais da área de saúde, descritos no Plano de
Contingência. Darlan sugeriu incluir o pessoal da manutenção e retirar a COPLAN e Anderson
Almeida sugeriu incluir o DEPAE. Marinalva pediu a palavra e informou que a CAMED realizou
uma reunião e constatou a falta de diversos materiais no Setor e que isso inviabilizaria o retorno
presencial dos servidores. Ela esclareceu que já havia comunicado ao DEPAD e que aguardava
um retorno. O Dr. Jued ratificou a informação prestada pela servidora Marinalva e informou que os
materiais da CAMED estavam com data de validade vencida e que eles optaram por separar e
embalar para o devido descarte. Dr. Jued ressaltou que sem os materiais básicos como máscara,
luva, etc não teria como retomar o trabalho presencial. Continuando, Dr. Jued relatou, também, que
as portas da CAMED estavam com problemas e que careciam de manutenção. Acrescentou que
os servidores da CAMED estavam se organizando para atender os alunos nos períodos em que
eles estivessem no campus. Nessa ocasião, ele informou que a CAMED não tinha a estrutura de
uma unidade hospitalar e que só poderia prestar o atendimento básico. Ressaltou que já havia
conversado com o pessoal da área de saúde do município e que o fluxo era encaminhar os alunos
para o posto de saúde, sem necessidade de suspender as aulas. Sinalizou que a CAMED estaria
lá para fazer esse fluxo e que o comitê poderia ajudar também. Gustavo informou que havia dois
documentos que regulamentava os trâmites a serem adotados na instituição: o Plano de
Contingência e o Plano de Retomada Gradual; e que, segundo tais documentos, os alunos com
sintomas deveriam se encaminhados para a CAMED. Sobre a estrutura física do setor, Gustavo
destacou que a CAMED foi um dos poucos que passaram por uma reforma recentemente. Darlan
informou que foi solicitado a manutenção das portas e que iria verificar o que houve. Gustavo
destacou, ainda, que iria comprar os EPIs para garantir o retorno imediato da CAMED. Gustavo
destacou que, em relação ao encaminhamento dos alunos para a CAMED, o campus iria adotar o
que estava previsto no Plano de Retomada e Plano de Contingência, mas que esse plano poderia
ser contestado com o comitê central. Anderson Almeida pediu a palavra e informou que como as
aulas do integrado terminariam em novembro decidiu que esses alunos continuariam no ensino
remoto. O professor Luiz Fernando sugeriu incluir a DIREH na relação dos setores para retomada.
Kauê sugeriu colocar a autorização de entrada de docentes para reuniões, estudo, visita em
laboratórios etc. Kauê destacou que quanto mais servidores retornarem para o campus, mais
interessante seria para avaliar a evolução do plano. Kauê sugeriu, também, incluir a CAENS na
lista dos setores para retorno. Gustavo pediu a palavra e ressaltou a importância de ir trazendo os
servidores aos poucos para o campus, de modo que eles possam ir identificando os problemas
dos setores e solucionando aos poucos. Kauê concordou com Gustavo e sugeriu bater a meta de
50% dos servidores. Ainda de posse da palavra, Kauê sugeriu rever o Plano e Contingência e o
Plano de Retomada, considerando o período em que o documento foi escrito, para verificar se
algumas informações não estavam absoletas, principalmente nos fluxos de saúde. Gustavo
concordou com a necessidade de atualização do documento e informou que ele estava datado de
agosto de 2020. Anderson Almeida pediu a palavra e ressaltou que não haveria tempo hábil para
a revisão do documento e aprovação pelo CONSUP e sugeriu que neste primeiro momento fosse
utilizado o que tinha, tendo em vista que o fluxo de alunos nessa segunda fase seria ainda
pequeno. Gustavo sugeriu que Kauê em parceria com outros membros do comitê da área de
saúde avaliassem os documentos e identificassem os pontos desatualizados para encaminhar
posteriormente para o Comitê Central. Kauê, Jued, Damares, Elzimar e Marinalva concordaram
em avaliar os documentos. Prosseguindo, Gustavo sugeriu convocar no mínimo 1 (um) servidor por
setor para a fase 2. Todos os membros do comitê local manifestaram-se favoráveis. Gustavo
informou que cada servidor receberá um e-mail para sinalizar se pode ou não retornar ao trabalho
presencial, e consequentemente assinar um termo. Anderson Almeida ressaltou a importância de
deixar público o passo a passo da retomada para não restar dúvidas entre os discentes e
servidores. Kauê sugeriu, também, realizar um levantamento dos estudantes que estão aptos para
o retorno gradual. Anderson informou que já estava em andamento esse levantamento. Nesta
ocasião, Anderson Almeida apresentou o modelo de Autodeclaração para Retorno às Atividades
Acadêmicas – Discentes com Comorbidade Controlada- para contribuições. Kauê sugeriu reduzir
na Autodeclaração o período de imunização; em vez de 30 dias colocar apenas 15. Todos os
membros do comitê manifestaram-se de acordo e, assim, foi feita a alteração. Continuando,
Anderson apresentou, ainda, o modelo do Termo de Adesão Esclarecido – Discente. Kauê
destacou que não seria realizada a testagem nos alunos e que essa informação não estava claro
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no termo. Sugeriu definir melhor quais os trâmites a serem adotados em relação aos alunos.
Anderson destacou que precisa definir, também, para qual serviço de saúde o professor
encaminhará o estudante; se para a CAMED ou se para o Posto de Saúde. O Dr. Jued pediu a
palavra e destacou que o procedimento a ser dotado deve ser o mesmo utilizado em qualquer
Setor de serviço, o de encaminhar para o Posto de Saúde. Kauê sugeriu definir essa questão em
uma próxima reunião, após realizar a avaliação do Plano de Contingência. Kauê sugeriu, ainda, a
criação de um fluxograma para orientar os sintomáticos no campus. Prosseguindo, Anderson
apresentou a minuta das orientações para os estudantes sobre o retorno gradual das atividades
presenciais e destacou que faltava definir quem ficaria responsável pelo controle da
documentação estudantil. Ficou agendada nova reunião para o dia 12/11/2020(sexta-feira) para
delinear os pontos pendentes do fluxograma para os estudantes. Feito isso, Gustavo perguntou se
todos estavam de acordo com a entrada na fase 2 do Plano de Retomada Gradual, no dia
24/11/2021. Todos os membros do comitê manifestaram concordância pelo chat de mensagens.
Concluída a pauta, 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.
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