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SOLICITAÇÃO - EUC/DG.EUC/COMITE-COVID.EUC

Ao Conselho do Campus Euclides da Cunha
 
Prezados(as) Conselheiros(as)
 
Com os devidos cumprimentos, em nome do Comitê Local de Prevenção e Combate à Covid-19 do
Campus Euclides da Cunha, eu, Silvana Cristina Costa Correia, Presidente deste comitê, solicito o
acionamento da 3ª fase do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e
Administrativas do Campus Euclides da Cunha, conforme a Resolução CONSUP/IFBA Nº 39 de 23 de
Dezembro de 2021. Neste momento, o Campus Euclides da Cunha está na 2ª fase, acionada no dia
27/12/2021, iniciando a preparação para a 3ª fase que corresponde a suspensão parcial das atividades
administrativas e acadêmicas presenciais, com o retorno semipresencial limitado a 75% do efetivo de
servidores(as) e estudantes, de forma escalonada de horários de entrada e saída dos servidores e estudantes
para evitar aglomeração.
Os 11 servidores que retornaram na 2ª fase, os quais exercem funções nos setores vinculados as direções
Geral,  de Ensino e de Administração e Planejamento, considerarão as atividades permitidas e os critérios
de monitoramento e avaliação específicas para a 3ª fase, conforme os Arts. 15, 16 e 17 da Resolução
CONSUP/IFBA Nº 39 de 23 de Dezembro de 2021.
Conforme o Art. 16, as atividades permitidas para a 3ª fase são:
1. Todas as atividades permitidas nas fases anteriores;
2. Retorno regular da realização de orientação de TCC, estágios, atividades práticas das disciplinas
previstas nos PPCs e atividades de pesquisa e extensão que não possam ser realizadas remotamente.
3. Retorno facultativo das atividades acadêmicas regulares presenciais para as turmas concluintes.
4. Retorno regular das atividades administrativas, de forma escalonada e dentro do limite de contingente
de pessoal para a fase 3, considerando regulamentação Institucional que trate sobre o trabalho
remoto/teletrabalho, quando houver.
5. Oferta facultativa de aulas presenciais, com horário escalonado e manutenção de aulas assíncronas,
considerando o distanciamento mínimo de 1,0 m entre os estudantes.
Após as férias dos(as) docentes, no início de fevereiro de 2022, será enviado aos(as) docentes o link
com o formulário de consulta para a Retomada Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e
Administrativas, especificamente, para a 3ª fase.
 
Conforme o Art. 17, os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na 3ª fase são:
1. Autorização de retomada das atividades presenciais parciais ou completas por decretos estadual e
municipal;

Comitê/Campus: conforme o Boletim Epidemiológico, disponibilizado pela SESAB, o Núcleo
Regional de Saúde Centro-Leste, do qual a Região de Saúde Serrinha se integra bem como os
municípios de Euclides da Cunha, Tucano, Monte Santo, Quijingue, Cansanção, além de
outros, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 foi de aproximadamente 35% entre os
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últimos 5 dias, 22 a 27/12/2021, bem inferior a taxa de 75%, exigida pelo referido Decreto
Estadual da Bahia Nº 20.780 de 08 de Outubro de 2021.

 
2. Taxa de imunização completa na área de inserção do Campus acima de 50%;
 

Comitê/Campus: De acordo Com a SESAB, a Região de Saúde Serrinha, da qual Euclides da
Cunha se integra, até o dia 27/12/2021, apresentou um percentual de vacinação superior a
30%, atendendo aos requisitos para o acionamento da 3ª fase do Plano de Retomada Gradual
das atividades presenciais acadêmicas e administrativas, conforme a Resolução nº 39 de 23 de
Dezembro de 2021. O município de Euclides da Cunha e os demais que compõem a
mencionada região, têm aproximadamente 90% de seus habitantes imunizados,
completamente

3. Todos (os)(as) servidores(as) e demais trabalhadores(as) das unidades do IFBA e estudantes que
retornarão ao trabalho/atividade presencial, deverão estar devidamente imunizados(as) com quantidade de
doses e interstício necessários para completar a fase de imunização, conforme recomendação de cada
fabricante da vacina e orientações do Ministério da Saúde e da ANVISA;

Comitê/Campus: no retorno de quaisquer fases será solicitado o preenchimento do termo de
adesão esclarecido e a apresentação da carteira digital de vacinação, disponível por meio do
aplicativo: CONECTE SUS, através do link: https://conectesus.saúde.gov.br/home ou a
carteira de vacinação impressa, sendo o acesso liberado desde que constatada a imunização
completa.

4. Garantia da disponibilidade de infraestrutura, equipamentos, materiais e equipes necessárias para a
realização das atividades presenciais previstas na fase;

Comitê/Campus: O Campus Euclides da Cunha está preparado para o acionamento da 3ª fase,
visto que atende aos protocolos de segurança de acordo com o Plano de Contingência do IFBA
e da Resolução Nº 39/2021.
Disponibilização de equipamentos e materiais necessários para o funcionamento da 3ª fase e a
organização dos mesmos para o acionamento da 4ª fase.

Continuidade das atividades essenciais em regime de escala de horário e saída para evitar
aglomerações entre os servidores que retornarão ao trabalho presencial.
Manutenção do atendimento remoto de alguns setores acadêmicos e administrativos, salvo
quando surgirem demandas que necessitem da presença dos servidores (as) no campus.
O Comitê Local e os servidores(as) que retornarão na 3ª fase farão o levantamento das ações
preventivas necessárias para o acionamento da 4ª fase.

5. A 3ª fase deve ser acessada preferencialmente no ano civil de 2022;
 
A partir dessas breves considerações, o Comitê Local de Prevenção e Combate à Covid-19, solicita a
autorização aos conselheiros (as) do Conselho do Campus de Euclides da Cunha, para acionar a 3ª fase do
Plano Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas, conforme a Resolução Nº
39/2021. Cabe ressaltar que os(as) conselheiros(as) que estiveram presentes na 8ª Reunião Ordinária deste
conselho, no dia 10/12/2021, aprovaram por unanimidade a presente reunião para apreciação do
acionamento da 3ª fase, visto que em janeiro os docentes estarão de férias e não há condições tanto para o
envio de formulário de consulta como para marcar a reunião ordinária deste conselho pelo risco de não ter
quórum.
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Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Presidente
da Comissão, em 27/12/2021, às 16:46, 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 2137803 e o código CRC C5B1539B.
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