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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às 08h, reuniram-se via
webconferência, os membros do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do
Coronavírus (COVID 19). Estavam presentes o Diretor Geral, Gustavo da Silva Quirino, Marinalva
Andrade Carvalho, Anderson Oliveira de Almeida, Darlan Cavalcante de Almeida, Kauê Soledade,
Luiz Fernando Souza Almeida, Jued Canut e Damares Machado Magalhães Rego. O Diretor Geral
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta única: Acionamento
da Fase 3 do Plano de retomada gradual das atividades presenciais. Iniciando os informes, falou
sobre aquisição dos materiais de laboratório e enfermagem, que ainda não foram adquiridos em
razão do processo ter dado deserto em alguns itens. Para um melhor esclarecimento, passou a
palavra para Darlan, que explicou que 82 (oitenta e dois) itens solicitados pela CAMED e pela
Coordenação de Enfermagem precisaram ser acrescentados ao processo de licitação; alguns
itens não foi possível fazer a atualização dos preços, o que dificultou o andamento. Acrescentou
que, talvez, a melhor opção seria fazer um pregão, mas como o quantitativo era pequeno, optou-se
por fazer dispensa por cotação eletrônica, para tentar fazer com que os itens sejam adquiridos
ainda esse ano. Gustavo ressaltou que a sua preocupação era com os estágios de enfermagem
que só poderiam acontecer com os materiais em questão. Anderson acrescentou que as
disciplinas que iriam começar no período de férias, precisariam desses materiais. Reforçou,
ainda, que nessa retomada, os docentes e os discentes precisariam estar imunizados e os
materiais comprados; então, era necessário verificar o tempo que levaria para a aquisição dos
materiais, no sentido de já estar com os materiais até o início das aulas. Na oportunidade, Luiz
Fernando perguntou sobre os materiais necessários para análise de água; se já haviam sido
adquiridos. Darlan informou que os materiais estavam no pregão e que iria verificar se houve
proposta. Finalizado do informes, Gustavo iniciou a apresentação dos slides e realizou a leitura da
Proposta de Acionamento da Fase 3 do Plano de retomada gradual das atividades presenciais,
mostrando o Artigo 17 e os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na Fase 3; o
Decreto Estadual nº 20.585, de 08/07/2021, que regulamenta e autoriza a retomada parcial das
aulas nas instituições de Ensino Estadual, o Decreto Municipal nº 165, de 29/06/2021, que
regulamenta o retorno parcial das atividades de ensino no município de Barreiras. Seguindo,
apresentou o slide com o link dos materiais disponíveis no Campus e a taxa de imunização do
município de Barreiras, a partir de dados retirados do site oficial da SESAB: 1ª dose, 81,1% e 2ª
dose, 66,8%, concluindo a apresentação com o quantitativo dos servidores no Campus Barreiras
previstos na Fase 3: 100 docentes + 56 TAEs, perfazendo um total de 75% (até 117
servidores(as)). Encerrada a apresentação dos slides, Gustavo informou que tinha conhecimento
de uma Instrução Normativa emitida pela Reitoria que autorizava os Setores que tivessem
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possibilidade de permanecer 100% de forma remota a continuar, sem prejuízo para a instituição.
Assim, sugeriu que o Campus Barreiras aderisse a essa IN, da seguinte forma: os setores que
tivessem essa possibilidade, continuariam remotamente, e os que não pudessem retornassem ao
trabalho presencial. Apresentada a proposta, Gustavo solicitou que os membros do Comitê se
manifestassem, concordando ou discordando. Não houve manifestação dos presentes. Seguindo,
Gustavo informou que a Fase 3 teria início no dia 01 de janeiro de 2022, e que em 01 de fevereiro
de 2022 seria marcada uma nova reunião para discussão da entrada na Fase 4, que sendo
aprovada pelo Conselho de Campus, teria início no dia 15 de fevereiro. Anderson enfatizou que,
atender ao que está previsto no Artigo 16, inciso V, era inviável, pois considerando as reposições
e complementações que precisariam ser feitas, esse quantitativo era mínimo em relação
à demanda. Porém, afirmou que, com relação aos concluintes, o retorno seria efetivo. Gustavo
disse entender que, esse retorno, mesmo que mínimo, já mudaria o panorama de ter estudantes
no Campus presencialmente. Dando prosseguimento, o Diretor Geral deu início a votação,
perguntando se todos os membros do Comitê estavam de acordo com a Proposta da Fase 3 do
Plano de Retomada Gradual com início em 01 de Janeiro de 2022. Todos manifestaram
concordância via chat. Gustavo esclareceu que o Comitê apenas encaminhava a proposta, mas
era o Conselho de Campus que aprovava a retomada da próxima fase, e informou que a reunião
do Conselho de Campus estava marcada para o dia 15 de dezembro de 2021 para esse fim. O
que ocorrer:  Gustavo convidou todos os(as) presentes para a apresentação virtual das ações da
Gestão em 2021 e o Planejamento dos objetivos para 2022, que aconteceria no dia 16/12/2021.
Informou que a próxima reunião do Comitê Local seria em Janeiro/2022, porém caso houvesse
alguma urgência, entraria em contato. 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.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral
do Câmpus Barreiras , em 14/12/2021, às 17:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, Membro
do Comitê , em 14/12/2021, às 20:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUED CANUT FILHO, Medico(a)-Area , em
15/12/2021, às 10:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO SOUZA ALMEIDA, Membro
do Comitê , em 15/12/2021, às 10:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARINALVA ANDRADE CARVALHO, Membro
do Comitê , em 18/01/2022, às 12:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DARLAN CAVALCANTE DE ALMEIDA,
Membro do Comitê , em 03/02/2022, às 16:27, 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 2119367 e o código CRC 305D1764.
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