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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 4ª 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 50/2022 e conforme solicitação apresentada na
Solicitação (2226568) e Retificação (2229864) presentes neste processo.

2. Análise

Em reunião realizada pelo conselho de campus na data de 16/03/2022 foram realizados os devidos debates
e esclarecimentos entre os conselheiros, onde foi levado em consideração a solicitação  (2226568).
Dados os critérios apresentados na Resolução CONSUP/IFBA nº 39/2021  e Resolução CONSUP/IFBA Nº
50/2022, 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.

O acesso ao Campus pelos(as) servidores(as), estudantes e a comunidade externa já está
ocorrendo conforme as recomendações/ressalvas da Resolução Nº 48, de 24 de fevereiro de
2022, que aprova o uso da comprovação de esquema vacinal contra a Covid-19 em todas as
unidades do IFBA. A entrada é permitida mediante 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.

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

O Campus Euclides da Cunha está preparado para o acionamento da 4ª Fase, visto que atende
aos protocolos de segurança de acordo com o Plano de Contingência do IFBA e da Resolução
Nº 39/2021 e suas atualizações, tais como: disponibilização de equipamentos e materiais
necessários para o funcionamento da 4ª Fase, dispensadores e totens de álcool em gel
colocados nos setores administrativos e acadêmicos (salas de aulas, laboratórios, banheiros,
biblioteca, cantina e outros), elaboração de cartilha de biossegurança com instruções de
distanciamento, higiene das mãos e  comportamento dentro dos diversos ambientes do
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campus, disponibilização de máscaras (para servidores(as) e estudantes) e face shield's para
os(as) servidores(as).

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.

De acordo Com a SESAB, a Região de Saúde Serrinha, da qual Euclides da Cunha se integra,
até o dia 15/03/2022, apresentou um percentual de vacinação superior a 70%, atendendo aos
requisitos para o acionamento da 4ª Fase do Plano de Retomada Gradual das atividades
presenciais acadêmicas e administrativas e suas alterações, 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.

5. A Fase 4 deve ser acessada no ano civil de 2022, preferencialmente no início de semestres ou anos
letivos.
INTEGRADO TURMAS REGULARES (1º A e B; 2ºA e 3ºA e B)

Fim do ano letivo de 2020 e 2021 em 25 de março de 2022;
Início do período letivo de 2022 em 25 de abril de forma presencial;
A aulas serão realizadas de forma presencial no turno diurno;
Os(as) estudantes que não cursaram as AENPE poderão retornar no início do novo período letivo de
2022 em 25 de abril de 2022, através de solicitação de renovação de matrícula;
Ingresso e acolhimento dos alunos aprovados no PROSEL 2022 em 25 de abril de 2022. 

INTEGRADO 2º C

Fim do ano letivo de 2021 em 22 de julho de 2022;
O retorno das aulas está previsto para o dia 28 de março de 2022 com aulas de
forma semipresencial no turno diurno;
A previsão de início para o ano letivo de 2022 será em 22 de agosto de 2022.

SUBSEQUENTE

O fim do semestre letivo de 2021.2 será em 08 de abril de 2022, com a conclusão de forma remota;
O início do semestre letivo de 2022.1 será em 09 de maio de 2022, de forma presencial no turno
noturno, com o ingresso dos(as) estudantes aprovados(as) no PROSEL 2022;
Os estudantes que não cursaram as AENPE poderão retornar no início do semestre 2022.1, em 09 de
maio de 2022, através de solicitação de renovação de matrícula.

Cabe ressaltar que o Comitê Local de Prevenção e Combate à Covid-19 evidenciou que todos(as)
servidores(as) deverão retornar ao trabalho presencial no dia 28 de março de 2022 e os docentes das turmas
regulares da forma integrada deverão comparecer de forma presencial diante de convocações feitas pela
instituição, entre 28/03/2022 e 25/04/2022, para a realização de atividades diversas inerentes ao cargo que
ocupam.
 
Parecer
Dada análise realizada pelo conselho de campus, emitimos o parecer de forma unânime
pela APROVAÇÃO do acionamento da 4ª Fase do Plano Gradual das Atividades Presenciais
Acadêmicas e Administrativas, com data de início no dia 28/03/2022, conforme a Resolução
CONSUP/IFBA Nº 39/2021 e suas alterações constantes na Resolução CONSUP/IFBA Nº 50/2022.
Assim, solicitamos que sejam realizadas os devidos encaminhamentos legais e divulgação no prazo de 10
dias com toda a comunidade.
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Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Presidente do
Conselho de Campus, em 16/03/2022, às 13:14, 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 2229910 e o código CRC A5B5A82D.
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