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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
R. Francisco Manoel da Cruz - Bairro Urbis I - CEP 46100-000 - Brumado - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS BRUMADO, no uso de suas atribuições legais,
conforme lhe confere a Portaria nº 4.131, de 21 de dezembro de 2020, retificada através da Portaria nº 576,
de 10 de fevereiro de 2021 e,

Considerando a publicação da Resolução CONSUP nº 28, de 28 de setembro de 2021, de que trata sobre o
Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais do IFBA,

Considerando as discussões da referida Resolução com os membros das Câmaras do Comitê Local de
Enfrentamento à COVID-19 do Campus Brumado, em reunião realizada no dia 01 de outubro de 2021;

Considerando que o referido Comitê aprovou o ingresso na Fase I, com sugestões para serem realizadas
pelas Câmaras Ensino, Pesquisa e Extensão, Saúde e Qualidade de Vida, Segurança, Administração e
Comunicação;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - APROVAR o ingresso do Campus Brumado na FASE I do Plano de Retomada Gradual das
Atividades Presenciais do IFBA, em 25 de outubro de 2021, ficando as demais FASES a serem discutidas
posteriormente.

Art. 2º-  Fixar a data limite de 14 de outubro de 2021 para que a Câmara de Saúde e Qualidade Vida
apresente o quadro geral de vacinação dos estudantes concluintes e os Mapas Epidemiológicos de Brumado e
região.

Art.3º- Fixar, também, a data limite de 20 de outubro de 2021 para que todas as Câmaras apresentem o
Planejamento Geral das atividades e das necessidades para iniciar a FASE I, em consonância com os
Decretos Estadual e Municipal, com o Plano de Contingência do IFBA e o Protocolo de Biossegurança do
Campus Brumado.

Art. 4º - Para o atendimento ao disposto no art.3º desta resolução, cada Câmara que compõe o Comitê Local
de Enfrentamento à COVID-19 deverá realizar as respectivas ações:

I. Ensino, Pesquisa e Extensão:

a) Levantamento dos estudantes concluintes em 2021 dos cursos Técnicos em Edificações, Informática e
Mineração, nas formas Integrado e Subsequente, por turma, turno, disciplina(s) e docentes; 
b) Definição de sala(s)/laboratório(s) que deverão ser ocupados. ( outras informações: setores)

II. Saúde e Qualidade de Vida:
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a) De posse do levantamento dos estudantes concluintes enviado pela Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão, realizar o levantamento sobre a real situação de imunização de cada um dos estudantes; 
b) Apresentar todos os Monitoramentos Epidemiológicos realizados até o dia 01/10/2021, 
c) Mapear os estudantes concluintes que irão precisar de atendimentos psicológico, pedagógico e
especializado e, 
d) Levantar informações sobre a situação de imunização dos servidores e demais trabalhadores;

III. Segurança:

a) De posse do Protocolo de Contingência do IFBA e do Protocolo de Biossegurança do Campus Brumado
aprovado pelo CONCAM.BRU, revisá-los em conformidade com à Resolução CONSUP nº 28/2021 e com
as sugestões apresentadas na reunião pelos membros deste Comitê Local.

IV. Administração:

a) Preparar do campus para retorno das atividades acadêmicas e administrativas presenciais para a Fase I; 
b) Dimensionar o quantitativo de servidores e demais trabalhadores e os setores que retornarão ao trabalho
presencial Fase I; 
c) Verificar a existência de infraestrutura, equipamentos, materiais e equipes necessárias para a garantia das
condições sanitárias para o atendimento na Fase I; 
d) Com base no Protocolo de Biossegurança do Campus Brumado revisado, fixar o controle de acesso ao
campus.

V. Comunicação:

a) Socializar para as comunidades interna e externa, de forma intensiva e pelos diversos meios de
comunicação, todas as atividades que estarão sendo realizadas nesta Fase I; 
b) Produzir material de orientação sobre medidas preventivas contra a transmissão da COVID-19, a serem
divulgados pelas redes sociais e afixados nas dependências do Campus Brumado.

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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