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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br 

SOLICITAÇÃO - JAC/COMITE-COVID.JAC

 
COMITÊ LOCAL DE ENFRENTAMENTO E ACOMPANHAMENTO À COVID-19 DO

CAMPUS JACOBINA – IFBA
SOLICITAÇÃO PARA ACIONAMENTO DA FASE 2 DO PLANO DE RETOMADA GRADUAL ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS NOS CURSOS TÉCNICOS,

SUPERIORES DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ÂMBITO DO IFBA, APROVADO PELA
RESOLUÇÃO Nº 28, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

 

Parecer CNE/MEC n. 6, de 6 de julho de 2021, que institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a
implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a
regularização do calendário escolar;
Resolução CONSUP/IFBA n. 20, de 26 de agosto de 2020, que aprova o Plano de Contingência
Institucional do Instituto Federal da Bahia frente à pandemia do SARS-COV-2 (Coronavírus);
Resolução CONSUP/IFBA N. 30, de 23 de dezembro de 2020, que altera as normas acadêmicas
emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão
das atividades presenciais, no âmbito do IFBA;
Resolução CONSUP/IFBA N. 28, de 28 de setembro de 2021, Aprova o 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.
Considerando que o campus Jacobina acessou a fase 1 do PRG do IFBA a partir do dia 1º de novembro
de 2021, que o período mínimo de duração de cada fase é de 30 dias e que o acionamento de cada fase
deverá ser publicizado no site e redes sociais dos campi com, no mínimo, quinze (15) dias de
antecedência,com o intuito de solicitar autorização ao Conselho de Campus para que possa ser acionada a
Fase 2 no campus Jacobina o Comitê Local de Enfrentamento e Acompanhamento à COVID-19 do
campus Jacobina apresenta atualização dos dados acerca do cenário da Pandemia em Jacobina e região e
proposta de funcionamento das atividades administrativas e acadêmicas durante a vigência da referida
fase.
De acordo com o Plano de Retomada Gradual (PRG) a Fase 2 ocorrerá com o retorno de até 50% do
efetivo de servidores(as) e estudantes das unidades do IFBA, de forma escalonada. Para efeito de cálculo
do percentual permitido nesta fase o comitê local entende que os/as colaboradores/as terceirizados/as
devem ser incluídos/as no dimensionamento, já que o objetivo maior é não gerar aglomerações, mantendo
um número reduzido de pessoas presentes nas dependências do campus.
As atividades permitidas para a Fase 2 são:
I. Todas as atividades permitidas na fase anterior.
Propõe-se nesta Fase 2 que:

Os serviços essenciais  continuarão sendo  executados preferencialmente de forma escalonada,
como já vem acontecendo desde o início da suspensão das atividades presenciais, havendo
necessidade, poderão ser realizados continuamente, sem escalas.
Possibilite que os agentes envolvidos nesta fase, preparem as instalações do campus para o avanço
para fase 3,  monitorando as ações e dimensionando o número de servidores(as), estudantes e
terceirizados/as, assim como dos setores que retornarão ao trabalho presencial previstos na fase 3.

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2021/res-no-28-de-28-09-2021-2013-aprova-o-plano-de-retomada-gradual-as-atividades-presenciais-academicas-e-administrativas-nos-cursos-tecnicos-superiores-de-graduacao-e-de-pos-graduacao-no-ambito-do-instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-da-bahia/view
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II. Atividades acadêmicas facultativas de forma escalonada para todas as turmas, no limite de contingente
de pessoal da fase 2, para prática de laboratório previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC),
desde que cumpridas as normas de segurança sanitária instituídas pelos Comitês Locais de Prevenção e
Combate à COVID-19.

Na Fase 2 haverá aula prática presencial para os cursos técnicos das formas integrada e
subsequente e do curso superior em Licenciatura da Computação caso o docente considere que o
que foi desenvolvido durante as AENPES até o final da fase 1 não conseguiu cumprir com os
objetivos pretendidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) ou avaliem que tais atividades
práticas possam contribuir para melhor absorção dos conteúdos teóricos abordados nas formas
síncronas e assíncronas;
A Direção de Ensino juntamente com as Coordenações de cursos será responsável por realizar
levantamento a respeito do desenvolvimento de atividades práticas imprescindíveis à execução na
forma presencial, definindo, turmas, componentes, horários, controle da imunização dos/as
estudantes e servidores/as envolvidos/as.
Continuam permitidas as atividades presenciais necessárias para o desenvolvimento de projetos de
pesquisa e extensão bem como estágio supervisionado e trabalhos de conclusão de cursos.

III. Atividades administrativas a serem desenvolvidas nesta fase e que não possam ser
realizadas/otimizadas efetivamente através do trabalho remoto/online.

As diretorias continuam trabalhando presencialmente sob demanda e atendendo remotamente;
Alguns setores administrativos poderão atender demandas atreladas ao atendimento a estudantes e
às atividades acadêmicas do ano letivo de 2021, que se encerra em 17 de dezembro de 2021. Os
servidores poderão atuar presencialmente em sistema de escala, com dias e horários definidos, bem
como por demanda, além de dar continuidade ao atendimento online, que será mantido também
para os demais setores.

IV. Dimensionamento do número de servidores(as) e dos setores que necessitarão trabalhar
presencialmente no acionamento da fase 3.

É possível que a fase 3 seja acessada durante o período de férias,  e o dimensionamento será
realizado durante a fase 2 de acordo com essa previsão para atendimento dos serviços
administrativos.

De acordo com o Plano de Retomada Gradual os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso
nesta Fase 2 serão delineados por:
I. Autorização de retomada das atividades presenciais parciais ou completas por decretos estadual e
municipal.

Decreto de número 0432 de 01 de outubro de 2021 da Prefeitura Municipal de Jacobina.

II. Taxa de imunização completa na área de inserção da unidade do IFBA acima de 30%, conforme dados
da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

O IFBA campus Jacobina encontra-se na região de saúde conhecida como centro-norte, sendo sua
área de inserção composta pelos municípios apresentados na Figura 1.

III. 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.

Para acesso às instalações do Campus, o comitê local realizou e continua realizando coleta de
informações e monitoramento sobre a vacinação de servidores/as, terceirizados/as e estudantes
através da disponibilização de formulário no Google Forms.
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Na triagem e monitoramento será solicitado a apresentação da carteira digital de vacinação,
disponível por meio do aplicativo: CONECTE SUS - https://conectesus.saude.gov.br/home ou a
carteira de vacinação impressa, sendo o acesso liberado desde que constatada a imunização
completa.
As Direções Geral, Ensino e Administração serão responsáveis por realizar o controle de vacinação
dos/as estudantes, servidores/as e terceirizados/as vinculados/as à sua área de gestão.

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

Preparação dos ambientes solicitados.

Para avaliação do andamento da vacinação no município de Jacobina e demais municípios que
compõem a região, atualizamos a Tabela 1, que sintetiza os dados e traz os cálculos em percentual.
De acordo com os dados apresentados, é possível verificar que todos os municípios apresentam
percentual de vacinação superior a 30%, atendendo aos requisitos da Resolução.

https://conectesus.saude.gov.br/home
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Este comitê também elaborou um gráfico (Figura 2) para acompanhamento do processo de vacinação,
que mostra uma evolução importante no percentual de indivíduos vacinados nos municípios de interesse,
oferecendo boas perspectivas de andamento para as próximas fases:
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Assim, este Comitê Local de Enfrentamento a Covid 19, propõe a apreciação desta solicitação junto ao
Conselho de Campus e autorização para iniciar a retomada gradual das atividades presenciais no campus
Jacobina, com início previsto para Fase 2, atendendo o disposto estabelecido na resolução 28/2021 do
Consup, que exige o prazo mínimo de 15 dias após a ampla divulgação para a comunidade nos meios
institucionais oficiais, bem como a publicização no Sistema Eletrônico de Informação - SEI para iniciar a
referida fase.
O Comitê continuará avaliando o cenário e realizando levantamento de informações sobre a imunização
de terceirizados/as, servidores/as, estudantes e da população regional, além de avaliar as condições do
campus em cada momento, com o objetivo de acionar a Fase 3 após cumprimento do período mínimo de
30 dias da Fase 2, etapa esta que será solicitada avaliação e autorização novamente a este Conselho de
Campus.
 

Atenciosamente,

 

Comitê Local de Enfrentamento e Acompanhamento à COVID-19 do campus Jacobina - IFBA

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Membro do
Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), em
09/11/2021, às 16:06, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por DARLEI AUGUSTO BATISTA DA SILVA, Membro
do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19),
em 09/11/2021, às 16:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA CHAGAS OLIVEIRA DE FRANCA,
Membro do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus
(COVID-19), em 09/11/2021, às 16:09, conforme decreto nº 8.539/2015.
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09/11/2021, às 16:11, conforme decreto nº 8.539/2015.
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09/11/2021, às 16:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAULO DANIEL CAMPOS DE OLIVEIRA, Membro
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em 09/11/2021, às 16:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ARIANE QUEIROZ DE SOUSA, Membro do Comitê
Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), em
09/11/2021, às 16:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NORMANDO RAIMUNDO DE LIMA JUNIOR,
Membro do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus
(COVID-19), em 09/11/2021, às 16:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOCIANE MARTA DA SILVA CORREIA, Membro do
Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), em
10/11/2021, às 08:16, conforme decreto nº 8.539/2015.
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