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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois às nove horas e quarenta
e cinco minutos, teve início a primeira reunião extraordinária do Conselho do Campus do IFBA
Irecê. Atendendo a convocação do presidente do colegiado, professor Jeime Nunes de Andrade,
compareceram à reunião os conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Jacileide de Souza Reis,
João Pedro Stephan da Silva Santos, José Oliveira da Conceição, Juliana Pires de C. Rocha
Machado, Miyuki Karasawa, Naize Kessy Dara Machado, Ricardo Dourado Gomes e
Rogério Batista da Rocha. O presidente apresentou a pauta e justificou o motivo da reunião, que a
mesma foi convocada principalmente pela necessidade que o conselho tinha de apreciar o pedido
do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus (COVID-19) para
ingresso na Fase 04 do Plano de Retomada Gradual às Atividades Presenciais acadêmicas e
administrativas nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, aprovado pela Resolução 28, de
28 de setembro de 2021 do Conselho Superior do IFBA (CONSUP), alterada pela Resolução 39,
de 23 de dezembro de 2021, do CONSUP. Jeime pontua algumas mudanças ocorridas no plano
em debate decorrente da nova resolução. Ele fala da mudança no distanciamento entre os
estudantes durante as aulas presenciais. Da taxa de imunização completa para ingresso na fase
três, que antes seria a cima de sessenta por cento, e passa a ser cinquenta por cento, o mínimo
exigido na área de inserção do campus. Deu ainda destaque para a possibilidade de ingresso na
fase quatro sem necessariamente voltar com às atividades letivas totalmente presenciais, citando
o parágrafo único do artigo vinte da resolução, que mostra que é facultado que os campi
mantenham a estrutura das atividades acadêmicas e administrativas não presenciais no ingresso
da fase quatro, conforme o quadro epidemiológico e avaliação dos comitês locais. Discorre ainda
sobre  a taxa de imunização completa na área de inserção do campus para ingresso na fase
quatro, que atentes seria acima de noventa por cento, e passa a ser acima de setenta por cento
com a alteração na resolução. Por fim, Jeime fala do prazo mínimo após a publicação da
resolução para ingresso nas fases, que passa de quinze para dez dias. Jeime também lembra que
devido ao número insuficiente de membros, a reunião do conselho de campus que seria realizada
no dia vinte e um de janeiro deste, foi reagendada para hoje. Passou-se a discutir a ordem do dia,
o ingresso na fa s e quatro do Plano de Retomada Gradual às Atividades
Presenciais/campus Irecê. A relatora, Miyuki Karasawa, passou discorrer sobre a proposta do
Comitê Local para ingresso na fase quatro do Plano (Processo SEI 23460.001008/2021-12),
pontuando ponto a ponto do referido documento. A relatora traz alguns números sobre o
agravamento da pandemia desde a última reunião do Comitê Local de Prevenção e Combate à
COVID-19, e sugere a aprovação do relatório na condição de que o Comitê Local faça uma
avaliação da situação atual da taxa de ocupação dos leitos de UTI.  Também propôs um ajuste no
início da fase quatro, de primeiro de fevereiro, para dez de fevereiro deste, visto que a previsão
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inicial não pode ser atendida em razão do não acontecimento da reunião do Conselho de Campus
no dia vinte e um. A conselheira Jacileide, faz um relato sobre alguns números de contaminados e
ocupação de leitos, e considera que estando as aulas previstas para o dia quatorze de fevereiro a
não aprovação da entrada na fase quatro agora pode impactar no tempo hábil para publicação,
mas pergunta se não seria um risco iniciar as aulas mesmo no dia quatorze, diante do aumento do
número de casos? O conselheiro Rogério expressa que essa foi uma ótima pergunta. O
conselheiro José diz que também queria fazer esse questionamento. Nesse meio tempo, a
conselheira Naize Kessy diz que há três dias estávamos com seiscentos e oitenta e um casos
ativos na região, e pergunta se o retorno remoto não seria mais viável?  Jeime concorda que os
prazos para publicação seja um fator importante, mas lembra que a entrada na fase quatro não
significa que as atividades serão cem por cento presenciais. E que até o dia quatorze poderemos
tomar outras decisões, se as atividades irão iniciar ou não presencialmente, considerando a
flexibilidade trazida na resolução. Às dez horas e quatro minutos registramos a chegada do
conselheiro Alexandre. O mesmo se desculpa pelo atraso. O conselheiro Rogério concorda que
essa alteração na resolução veio para ajudar nesse sentido, pois passa a ter condições de entrar
na fase quatro. E que continuar na fase três pode comprometer os trabalhos no campus, pois
teriam que, obrigatoriamente, iniciar as aulas de forma remota, com poucas exceções de aulas
presenciais. Relata que o documento os deixa na condição de ingresso na fase quatro, que existe
questões técnicas para isso, com taxas de imunização altas. O conselheiro lembra que se não
fosse essa variação nos números da pandemia poderiam cumprir o planejamento inicial de
retorno às aulas. E que essa nova onda da pandemia, interferiu no planejamento do campus. Ele
faz referência à situação epidemiológica em âmbito local e nacional. Não acredita em aulas
presenciais a partir do dia quatorze de fevereiro. E lembra que a própria resolução fala numa
retomada gradual. E que isso precisa ser pensado nessas duas semanas. Que precisa
conscientizar toda comunidade envolvida, e se seria melhor iniciar no dia quatorze ou adiar o
retorno. E que parte dessa decisão precisa ser tomada agora. Ele diz que concorda que aprove a
entrada na fase quatro para terem uma possibilidade de planejamento com base nas
possibilidades que isso daria. Intensificando as discussões sobre como seriam isso nos próximos
dias. Jeime corroborara com as palavras de Rogério, e reafirma a importância de se fazer uma
análise do que será possessível realizar dentro da fase quatro. Mesmo que isso não signifique
aulas totalmente presenciais. E coloca que, se permanecerem na fase três, algumas atividades
acadêmicas ainda estariam impedidas de serem realizadas. A conselheira Juliana diz que
concorda com Rogério. E acrescenta que "além disso, apesar de termos efetuado a aquisição de
materiais para enfrentamento à Covid, percebeu que alguns materiais ainda não estão de fato
disponíveis (ou por atraso na entrega, ou por recusa de manutenção dos preços pelas empresas,
ou por falta de distribuição pela administração mesmo). E que retornou presencialmente e tive que
levar o seu kit, álcool, etc. Ressaltou que é preciso revisar a infraestrutura necessária para a
segurança de todos(as), mesmo na fase atual". Jeime responde que esse é uma ajuste que
precisa ser feito mesmo, munir os setores com materiais que adquirimos. O conselheiro José
apresenta duas sugestões: que as atividades presenciais fossem retomadas pós carnaval para
evitar uma provável suspensão, e que fosse analisada a possibilidade de se ter aulas presenciais
por blocos, por exemplo, em uma semana aulas presenciais para o primeiro ano, para as demais
turmas, aulas remotas, só para terem uma noção dessa retomada. Rogério concorda com as
sugestões de José sobre o adiamento, considerando o aumento dos casos. Acha que é difícil
prever como estará no dia quatorze. Reconhece que começar presencial e ter que suspender
novamente será complicado. O que terão que decidir é isso, se adia ou começa remotamente no
dia quatorze. Se for o caso começa remoto e posteriormente retoma no presencial. Lembra que
foi feito ajuste na realização da jornada pedagógica, decidindo por realizá-la virtualmente. Jeime
enfatiza a importância de se avaliar como seria esse retorno. E que essas serão as discussões a
serem tomadas nessas duas semanas. Juliana destaca que precisa avaliar não só questões
sobre volta às aulas, mas também sobre as atividades administrativas. Jeime corrobora a
informação. Rogério fala da segunda questão trazida por José, que pra ele isso já é algo acatado,
pois, mesmo com retomada, a resolução diz que deve ser gradativa. E que a única forma de fazer
isso seria fazer por um mês ou dois essa divisão por blocos. Metade da turma iria uma semana,
metade na outra. Na semana que os alunos não forem, ter atividade assíncronas. Essa seria uma
possibilidade para não terem prejuízos. Ir voltando gradativamente. E que o próprio Comitê crie
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critérios para o início das aulas presenciais. José propõe retomada gradativa. Com algumas
turmas, ou série. Com isso ir percebendo como se daria. E que não retornassem com aulas
presenciais antes do carnaval. Pois depois do carnaval provavelmente teríamos que parar. Jeime
reafirma que essas colocações são pertinentes e que será necessário discutir tudo isso nessas
duas semanas. Jacileide acredita que diante do que foi exposto a aprovação da fase quatro seria
o mais viável nesse momento, e o Comitê Local faria o acompanhamento e monitoramento da
pandemia. Miyuki concorda e diz que inclusive o Comitê Local indicará as questões da
infraestrutura e marcação dos espaços para distanciamento, indicação de distribuição de
dispenseres com álcool em gel e distribuição de máscaras. Bem como o acompanhamento da
limpeza e desinfecção dos espaços. Jeime coloca o relatório em votação, lembrando que a
proposta é entrar na fase quatro na condição de que o Comitê Local faça as devidas avaliações
da taxa de ocupações dos leitos, com início a partir do dia dez de fevereiro. O relatório foi
aprovado por sete votos a favor, e teve um voto contra. O conselheiro João Pedro, informa que tem
muitos colegas que moram fora de Irecê, e que durante toda a pandemia esteve em Itaberaba e
até mesmo começou a trabalhar lá. E gostaria que ficasse o mais claro possível para os alunos
que o retorno presencial pode não acontecer no dia quatorze, pois muita gente está se
programando para voltar a Irecê no começo desse mês, acreditando que retorno presencialmente
será dia quatorze de fevereiro. Diz ter colega que mora em Guanambi e já está se preparando
para voltar. Ele pergunta se não sendo possível o ingresso na fase quatro, como se dará o
processo e/ou regresso? Se serão adotadas as condicionalidades relatadas. Ele diz ter acesso a
todas essas informações por aqui, mas os colegas não. Naize Kessy concorda com essa
necessidade, e diz que também ver muitos colegas se preparando. Rogério pontua que essa
preocupação é muito válida e que ele pode inclusive compartilhar com os colegas as informações
que teve conhecimento na reunião. Mas lembra que a mudança brusca de contexto foi uma
fatalidade, que exige a tomada de muitas decisões em pouco tempo. Jeime lembra que é possível
fazer um informe sobre a possibilidade de retorno, com possível adiamento das atividades
presenciais. José lembra da situação dos alunos conforme apresentada por João Pedro, e
pergunta como solucionar a situação de alguns que precisariam ter as informações sobre o
retorno presencial para se programarem. Jeime pontua que, como foi colocado, é necessário
tomar essa decisão essa semana, para poder informar aos alunos como ficará o retorno. O
presidente agradeceu a participação de todos. Não havendo nada mais a declarar, eu, Aizio
Nunes de Figueiredo, secretário designado, lavrei a presente ata que após lida e achada de
acordo segue assinada por mim e demais presentes. Irecê, 31 de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por AIZIO NUNES DE FIGUEIREDO, Secretário(a) do
Conselho de Campus , em 07/02/2022, às 11:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Oliveira da Conceicao, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus , em 14/02/2022, às 10:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus , em 14/02/2022, às 16:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus , em 15/02/2022, às 10:12, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA, Conselheiro(a)
do Conselho de Campus , em 21/02/2022, às 09:47, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus , em 21/02/2022, às 10:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus , em 21/02/2022, às 10:42, conforme decreto nº
8.539/2015.
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