
Orientações e Cronograma das Atividades de Ensino Presenciais para Fase 2 do
Plano Retomada Gradual do Campus Jacobina.

A direção de ensino juntamente com as coordenações de cursos apresenta os dados
compilados referente a oferta de atividades para algumas turmas da forma integrada
e  subsequente  referente  ao  ano letivo  2020 e  semestre  2020.2 respectivamente,
estas  já com atividades presenciais  previstas para  início em 01 de dezembro de
2021. 

Segundo  a  resolução  28,  de  28  de  setembro  de  2021,  os  protocolos  de
biossegurança, bem como as condições das instalações físicas da instituição devem
ser atendidos de forma a garantir a segurança de todos/as.

Assim,  alguns  procedimentos  são  essenciais  e  devem  ser  seguidos,  tendo  a
fiscalização e acompanhamento do comitê local de enfrentamento à Covid 19:

1- Todos/as os/as presentes no campus devem preencher formulário de vacinação,
bem como apresentação de documentos que comprovem a imunização completa.

2- A direção de ensino, junto às coordenações de cursos, comitê local,  docentes e
assistentes  de  alunos  realizará  o  acompanhamento  e  monitoramento  dos
documentos  de  vacinação  apresentados  através  do  formulário  ou  no  momento
presencial  para  liberação  dos/as  participantes  para  realização  das  atividades
presenciais.

3 – O link para formulário já foi disponibilizado e divulgado nas redes sociais e
portal  do  campus  Jacobina,  mesmo  assim,  solicitamos  a  colaboração  dos
servidores/as  na  divulgação  junto  às  suas  respectivas  turmas  e  cursos  com
atividades programadas.

4 – Link controle de vacinação para preenchimento por Servidores/as e Estudantes:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedBx52VbDXvbY9M4Umdey9gf_i7
bW5C8oeg40OcNSZ7CiADw/viewform?usp=sf_link



5 – Todos/as os/as servidores/as participantes devem preencher e assinar o termo
responsabilidade  disponível no sistema SEI  conforme orientações item 6. 

6-  Cada  servidor  poderá  incluir  no  processo  (23745.001341/2021-27)  o
documento T. DE ADESÃO ESCLARECIDO – SERVIDOR – COMITÊ CENTR,
disponível  no próprio  Sei,  fazer  a  edição com seus  dados  e  incluir  o  nome do
campus Jacobina nos locais indicados. O documento deverá ser assinado e enviado
para a unidade DG.JAC, o mesmo deve ser mantido aberto em suas unidades para
que outros  servidores  do mesmo setor  possam realizar  o  mesmo procedimento.
Também é possível iniciar novo processo, com nível de acesso restrito, para que os
dados do(a) servidor(a) não sejam disponibilizados para outros setores. 

7 - Os estudantes ou responsáveis devem assinar Termo de Adesão Esclarecido –
Discente – Comitê central,  a  ser disponibilizado nas formas digital  ou impressa
para os/as estudantes conforme Anexo I, e entregar assinado no campus no dia da
aula para ter acesso à Instituição.

8-  Os protocolos  de segurança  devem ser  seguidos  por  todos/as,  bem como as
orientações disponíveis na Instituição.

9 – Cronograma de atividades, com as datas, turmas, espaços, dimensionamento do 
total de pessoas e docente responsável.

Data/hora Turma Ambiente Capacida
de

máxima

 Docente

01/12/21 - 10h 2811 Lab. Desenho  21 Arivaldo Souza
01/12/21 - 10h 3811 Lab. Desenho  21 Arivaldo Souza
10/12/21 - 08h 1811 Sala 05 21 Ricardo Alcântara
09/12/21 - 08h 3812 Lab. Biologia 08 Marcos Reis
14/12/21-  08h 2813 A Lab. Geologia 12 Frederico Fava
14/12/21 - 10h 2813 B Lab. Geologia 12 Frederico Fava
06 a 10/12/21 (TCC) 2814 Lab. Mineração 18 Jonei Costa
07/12/21 - 15h 3813 A Sala 05 21 Bruna Oliveira
10/12/21 – 8h30 às 12h 3813 A Salas 02, 03, 04 e 

05 prédio principal
21 Demson Souza

15/12/21 - 08h 3813 A Lab. Eletrônica 06 Antônio Navarro
07/12/21 - 15h 3813 B Sala 05 21 Bruna Oliveira
09/12/21 - 08h 3813 B Lab. Eletrônica 06 Antônio Navarro
10/12/21 – 8h30 às 12h 3813 B Salas 02, 03, 04 e 

05 prédio principal
21 Demson Souza

06/12/21 - 15h 1813 A Sala 05 21 Bruna Oliveira
06/12/21 - 15h 1813 B Sala 05 21 Bruna Oliveira
09/12/21 - 19h30 2912 Lab. Geologia 12 Frederico Fava



06 a 10/12/21(TCC) 2914 Lab. Mineração 12 Jonei Costa
06/12/21 -20h30 3914 Lab. Info 05 11 Vitor Otávio
09/12/21 -18h30 3914 Lab. Info 05 11 Vitor Otávio
13/12/21 -20h30 3914 Lab. Info 05 11 Vitor Otávio
16/12/21 -18h30 3914 Lab. Info 05 11 Vitor Otávio
06/12/21 - 19h 3912 Lab. Eletrônica 06 Antônio Navarro
07/12/21 -18h30 3912 Lab. Eletrônica 06 Vitor Otávio
09/12/21 - 18h30 3912 Lab. Metrologia 15 Patricia Neves
09/12/21 -20h30 3912 Lab. Eletrônica 06 Vitor Otávio
14/12/21 - 18h30 3912 Lab. Eletrônica 06 Vitor Otávio
16/12/21 - 18h30 3912 Lab. Eletrônica 06 Vitor Otávio
14/12/21- 18h30 4914 Lab. Biologia 08 Leandro Rafael 
06/12/21-18h30 4912 Lab. Biologia 08 Bruna Oliveira
07/12/21 - 19h30 4912 Lab. Geologia 12 Frederico Fava
09/12/21 - 18h30 4912 Lab. Biologia 08 Marcos Reis
14/12/21-18h30 4912 Lab. Biologia 08 Marina Aparecida

10-  A  cantina  e  refeitório  não  estarão  em  funcionamento  no  desenvolver  das
atividades presencias da fase 2.

                                                                            Jacobina,  29 de novembro de 2021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
COMITÊ CENTRAL DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19

ANEXO I - TERMO DE ADESÃO ESCLARECIDO - DISCENTE

Pelo seguinte instrumento, as partes a seguir nomeadas, de um lado o Instituto Federal de Educação,

Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  –  campus  Jacobina,  e  o(a)  discente

_________________________________________________________________________________

_____  (nome  completo),  portador(a)  do  CPF  nº  ______________________________,  nº  de

matrícula____________________,  residente  e  domiciliado(a)  _____________________________

________________________________________________________________________________

(endereço  completo),  na  cidade  de  __________________________________,  Estado  da  Bahia,

regularmente  matriculado(a)  no curso  _______________________________________,  acordam e

estabelecem  entre  si  as  cláusulas  e  condições  que  regem  este  TERMO  DE  ADESÃO

ESCLARECIDO.

Cláusula 1a 

Este termo tem como objetivo formalizar as condições para realização das atividades acadêmicas

(ensino, pesquisa, extensão) e administrativas previstas nas fases em curso no campus ou unidade

organizacional referente ao Plano de Retomada Gradual do IFBA.

Cláusula 2a 

Fica compromissado entre as partes que:



a) Este TERMO será válido enquanto vigorar a declaração de emergência em saúde pública no país

ou, por determinação superior, enquanto o calendário acadêmico emergencial estiver vigente;

b)  Poderá  ser  finalizado a qualquer  tempo,  unilateralmente,  mediante  comunicação por  escrito  e

assinada, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência;

c)  As  atividades  acadêmicas  presenciais  a  serem  cumpridas  serão  executadas  de  acordo  ao

cronograma e contrato pedagógico estabelecido entre o(a)s servidores(as) e os(as) discentes na forma

prevista no planejamento

previamente estabelecido, respeitando-se as normas sanitárias de distanciamento, higiene das mãos e

uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

d) Que se mantenha distanciamento mínimo de pelo menos 1,5m entre as pessoas nas instalações dos

laboratórios.  Além disso, os participantes devem realizar  a higiene das mãos com frequência e a

higiene  corporal;  usar  EPI,  como máscara  e/ou proteção facial  (faceshield)  ou óculos  protetores,

avental (jaleco) e luvas, entre outros que sejam indicados dependendo do tipo de atividade; praticar

etiqueta respiratória em caso de espirros e tosse; evitar compartilhamento de objetos e o contato com

superfícies frequentemente manipuladas;

e)  A assinatura  deste  termo implicará  na  apresentação  do comprovante  de imunização  completa

(Carteira de Vacinação, ou Certificado Nacional de Vacinação da COVID-19, ou Passaporte Vacinal

expedido  pelos  órgãos  sanitários,  ou  Declaração  de  Participação  de  Estudo  em  Fases  de

Experimentação da Vacina da COVID-19) por parte do(a) DISCENTE.

f) A assinatura do DISCENTE implicará na aceitação plena das condições para a realização das

atividades acadêmicas presenciais, não gerando obrigações adicionais às partes do Instituto Federal

da Bahia;

g) O DISCENTE tem ciência e compreende os riscos que a pandemia impõe;

h) O DISCENTE compreende que assumirá inteira responsabilidade por eventos que comprometam a

sua segurança e  saúde,  se  ocorrer  a inobservância  das  normas de proteção individual  durante  as

atividades  acadêmicas  presenciais  desenvolvidas  nos  espaços  e  no  contato  com quaisquer  outras

pessoas nas dependências do IFBA - Campus Jacobina;



i)  O  DISCENTE  compreende  que  assumirá  inteira  responsabilidade  por  todo  e  qualquer  ato,

voluntário  ou involuntário,  em inconformidade com os protocolos  de biossegurança do Plano de

Contingência do IFBA e que resulte em prejuízo ao patrimônio público, sob qualquer aspecto;

j) O DISCENTE compreende, aceita e se compromete com os seguintes itens:

Termo:  Realizar  comunicação  ao(à)  professor(a)  orientador(a)  no  caso  de  qualquer  alteração  do

estado de saúde própria ou de indivíduos que habitem em seu domicílio, em até 24 horas; Acatar as

normas estabelecidas pelo Comitê Local de Combate e prevenção ao COVID-19 do IFBA: “Que

todos os(as) discentes envolvidos(as) que apresentarem sintomas respiratórios ou compatíveis com a

COVID-19 se  comprometem a  informar  imediatamente  ao(à)  seu(sua)  professor(a)  imediato  e  a

qualquer um(a) dos membros do Comitê Local de Combate ao COVID-19 do IFBA - CAMPUS

JACOBINA,  antes  do  início  e  durante  a  realização  das  atividades  presenciais,  quando  deverão

receber  orientações  e  encaminhamento  para  serviço  de  saúde,  realizar  procedimento  diagnóstico

(teste para COVID-19) e/ou aguardar quarentena de 14 dias e, caso o exame seja positivo, guardar o

isolamento regulamentar até a negativação do exame;

k) A adesão às atividades laboratoriais e/ou práticas de campo, de caráter emergencial, é opcional,

não incluindo os alunos que fazem parte do grupo de risco pela COVID-19, bem como gestantes,

puérperas e lactantes;

l) Situações pertinentes às partes, não previstas no presente Termo, serão apreciadas e deliberadas

pelo Comitê Local de Combate ao COVID-19 do IFBA - CAMPUS JACOBINA do IFBA.

Cláusula 3a 

Quanto ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no campus ou

unidade do IFBA ora compromissado:

a) Caberá à direção do IFBA – campus Jacobina assegurar a limpeza e a desinfecção dos ambientes

antes  e  após o uso,  promovendo a ventilação  natural  e a  incidência  de luz solar  nos ambientes,

realizando o destino apropriado de resíduos e compartilhando as informações sobre biossegurança;

b) O IFBA Campus Jacobina, por meio da sua Direção, poderá suspender as atividades acadêmicas

presenciais, caso haja observância de insegurança ao(s) DISCENTE(S) e/ou em casos de alterações

nos  índices  epidemiológicos  conforme  previsto  no  Plano  de  Retomada  Gradual  das  Atividades

Presenciais do IFBA.



Cláusula 4a 

De comum acordo,  as partes  elegem o Foro da Justiça Federal  do município  (sede do campus),

renunciando,  desde  logo,  a  qualquer  tempo  outro  por  mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir

qualquer questão que se originar neste Termo de Adesão Esclarecido, que não possa ser revolvida

amigavelmente.  E  por  estarem de  inteiro  e  comum acordo  com as  condições  e  diretrizes  deste

instrumento, as partes o assinam.

_________________________, ____ de ___________________ de 2021

_______________________________________________

Direção Geral do Campus Jacobina

_______________________________________________

Discente / Responsável Legal do Discente Menor de Idade


