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PARECER - EUC/CONS.CAMPUS.EUC

Ao Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
campus Euclides da Cunha,

 

1. Apresentação

Trata-se de procedimento administrativo encaminhado pelo Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento
da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), cujo objeto é requerer a autorização 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 CONSUP/IFBA Nº 28/2021 e sua alteração presente na Resolução
CONSUP/IFBA Nº 39/2021 e conforme solicitação apresentada na Solicitação (2137803) presente neste
processo.

2. Análise

Em reunião realizada pelo conselho de campus na data de 28/12/2021 foram realizados os devidos debates e
esclarecimentos entre os conselheiros, onde foi levado em consideração a solicitação  (2137803).

Dados os critérios apresentados na Resolução CONSUP/IFBA nº 28/2021  e Resolução CONSUP/IFBA Nº
39/2021, foram apresentados:

Autorização de retomada das atividades presenciais parciais ou completa por decretos estaduais e
municipal:

Decreto Nº 20.780 de 08 de Outubro de 2021

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.

Sobre a imunização contra a Covid-19, dos 35 servidores(as) que participaram da consulta para
acionamento da 2ª fase, todos estão vacinados(as) com a 1ª e 2ª doses, representando 100% dos
respondentes.

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

Os servidores(as) que retornarão na 3ª fase juntos com o Comitê Local, farão o levantamento das
ações preventivas necessárias para o acionamento da 4ª fase, preparando o espaço interno do
Campus em consonância com o Plano de Contingência do IFBA, com a Resolução Nº 28/2021 
e suas alterações constantes na Resolução Nº 39/2021.

Taxa de imunização completa na área de inserção da unidade do IFBA de, no mínimo, 50% conforme
dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.



13/01/2022 09:32 SEI/IFBA - 2138798 - Parecer

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2540416&infra_siste… 2/2

De acordo Com a SESAB, a Região de Saúde Serrinha, da qual Euclides da Cunha se integra,
até o dia 09/12/2021, apresentou um percentual de vacinação superior a 50%, atendendo aos
requisitos para o acionamento da 3ª fase do Plano de Retomada Gradual das atividades
presenciais acadêmicas e administrativas, conforme a Resolução nº 28 de 28 de setembro de
2021. Essa informação, além de outras, pode ser verificada no Relatório Epidemiológico. O
município de Euclides da Cunha na 1ª dose vacinou 51.632 habitantes, representando 108,7%, e
na 2ª dose vacinou 43.623 habitantes, representando 103,5% da população imunizada.

Cabe ressaltar, que será solicitado dos servidores(as) 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.

Ainda, de forma complementar o comitê apresentou como informação que a taxa de ocupação de leitos de
UTI Covid-19 no Núcleo Regional de Saúde Centro-Leste (no qual Euclides da Cunha, Tucano, Monte
Santo, Quijingue, Cansanção, além de outros, são integrados) foi de cerca de 35% entre os dias
22/12/2021 a 27/12/2021.

Após as férias dos(as) docentes, no início de fevereiro de 2022, será enviado aos(as) servidores o link
com o formulário de consulta para a Retomada Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e
Administrativas, especificamente, para a 3ª fase.

3. Parecer

Dada análise realizada pelo conselho de campus, emitimos o parecer de forma unânime pela APROVAÇÃO
do acionamento da 3ª fase do Plano Gradual das Atividades Presenciais Acadêmicas e Administrativas,
com data de início no dia 27 de Janeiro de 2022, conforme a Resolução CONSUP/IFBA Nº 28/2021 e suas
alterações constantes na Resolução CONSUP/IFBA Nº 39/2021.

Assim, solicitamos que sejam realizadas os devidos encaminhamentos legais e divulgação com toda a
comunidade.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Presidente
do Conselho de Campus, em 28/12/2021, às 14:42, 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 2138798 e o código CRC B82EA1A8.
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