
 

 
 
Ingresso na Fase 3 do Retorno Gradual às 
Atividades Presenciais 
 
 
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinco minutos, 
reuniram-se de forma virtual, através da plataforma Google Meet, no endereço 
https://meet.google.com/xwz-fprd-vkh, os seguintes membros do Conselho de campus:  
SÍLVIO MAURÍCIO MAGALHÃES LIMA, Presidente deste Conselho; conselheiros da categoria Direção, Chefes 
e Coordenadores: CELSO MELO ARAÚJO; conselheiros titulares da categoria Docente: LUÍS LIRA LEAL e 
MÁRCIO NICORY COSTA SOUZA; conselheiro titular da categoria Docente: CARLOS MORAES JATOBÁ 
BARRETO JÚNIOR; conselheiros titulares da categoria Técnico Administrativo em Educação (TAE): 
FERNANDO CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA e LÍDIA CARVALHO SANDES TENÓRIO; conselheiros titulares da 
categoria Discente: JÉSSICA RAYANNE DA SILVA e JORDI FLORIANO DA SILVA; conselheira suplente da 
categoria Discente: LETÍCIA SILVA OLIVEIRA MATOS; conselheiro titular da categoria Egresso: EDUARDO 
SEVERO DA SILVA; conselheira titular da categoria Pais de Discente: MARYSE MARINHO LIMA NERY; 
conselheira suplente da categoria Pais de Discente: LILIANE TEIXEIRA PESSOA; conselheiras titulares da 
categoria Sociedade Civil: SUSANA MENEZES LUZ DE SOUZA (UNEB). Iniciados os trabalhos, o Presidente do 
Conselho, Prof. Sílvio Maurício, apresentou a súmula da ata de reunião do Comitê Local de Prevenção e 
Combate à COVID-19.  
O conselheiro Fernando Carlos ressaltou a necessidade de ações junto aos alunos e funcionários para o 
reforço com os cuidados de higiene no campus, com a lavagem das mãos, uso de álcool e uso de máscara. O 
Presidente do Conselho, Prof. Sílvio Maurício abriu a votação sobre a proposta de avanço para a Fase 03 do 
Plano de Retomada das Atividades Presenciais. Todos os presentes na reunião votaram sim, aprovando o 
avanço para a Fase 03 a partir do dia 03 de janeiro de 2022. Em seguida, o conselheiro Luis Lira apresentou 
os calendários acadêmicos das formas Integrado, Subsequente e Superior para o ano civil 2022/ano letivo 
2021. Luis Lira esclareceu que a proposta dos calendários já foi apresentada em reunião geral e que precisa 
ser aprovada pelo Conselho de Campus. O Presidente do Conselho, Prof. Sílvio Maurício, abriu votação sobre 
a aprovação dos calendários acadêmicos para o ano civil 2022/ano letivo 2021 do IFBA Campus Paulo Afonso.  
Todos os presentes na reunião votaram pela aprovação. Sílvio agradeceu a todos os conselheiros pela 
presença. Nada mais havendo a tratar, eu, Lídia Carvalho Sandes Tenório, Assistente em Administração, lavro 
a presente ata que vai ser lida e assinada pelos presentes. 
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