
IFBA - CAMPUS DE SALVADOR

RELATÓRIO FINAL DA FASE 01

realizada de 18/10/21 a 16/11/21

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FASE 01

ENSINO: As aulas estão acontecendo de modo remoto. Estão sendo realizadas
apenas atividades presenciais de estágio supervisionado e TCC e atividades
práticas de laboratório de componentes do PPC:

Processo 23279.007785/2021-10: Turmas 11841 e 11842 - concluintes do curso
médio integrado ao técnico de refrigeração e climatização com início em 09/11/2021.
Nem todos os grupos tiveram aulas na FASE 01, só começarão após o dia 17/11/21.

PESQUISA: Solicitações isoladas de alguns projetos de pesquisa. Algumas
indeferidas pela falta da imunização dos(as) estudantes envolvidos(as)

OBS: Alguns pedidos foram indeferidos pela falta de apresentação da carteira digital
(estudantes não imunizados):

EXTENSÃO: Solicitações isoladas de alguns projetos.

Curso básico de informática para colaboradoras terceirizadas - projeto da professora
Francismari do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica, aprovado no Edital
05/2021 de extensão e pesquisa - aulas realizadas na sala 05 do bloco E.

Processo 23279.007350/2021-75: O ASHRAE Salvador Student Branch é um projeto
de extensão do Campus Salvador, orientado pelo NRCA. Autorização para atividade
realizada em 22/10/21, pois todos(as) comprovaram imunização.



Processo 23279.007208/2021-28: Projeto Boas Práticas de Refrigeração. De 18 a
27 de outubro - 10 cursistas imunizados e 2 professores e 2 colaboradores,.
Levantamento sobre sintomas de COVID entre o(as)s envolvidos(as) a seguir:

GESTÃO: As atividades administrativas do campus estão ocorrendo no formato
híbrido. Os serviços essenciais (GGTI, SULCLEAN, DIMAG, RENOVAR e demais
colaboradores) continuam ocorrendo no formato presencial e com escalonamento.
As diretorias executivas estão trabalhando de modo presencial sob demanda e em
regime de escala (DG ,DAP, DE, DIREC e DPGI). A GRA2 e a GRA3 estão em
regime de escala de dia e horário de atendimento presencial. O SMO está sob
regime de escala por demanda. A Biblioteca iniciou o atendimento para devolução
de livros sob regime de escala e com horários definidos no dia 03/11/2021. Os(as)
Laboratoristas estão trabalhando sob regime de escala e demanda dos projetos.. A
DEPAE em atividade presencial interna: assistentes sociais e estagiárias. O SAAE
em atividade 100% remota.

Destaques:



1) O campus firmou uma parceria com a FIOCRUZ para receber gratuitamente
testes para COVID-19. Serão disponibilizados 50 testes por semana, os quais
devem ser realizados apenas para sintomáticos. A Diretoria Geral elaborou uma
formulário de levantamento sobre os sintomas indicados pela FIOCRUZ e o SMO
está responsável pela operacionalização e realização das testagens;

2) A DIGP realizou um levantamento a respeito da vacinação/imunização e dos
“grupos de risco” no campus. De um total de aproximadamente 515 servidores(as),
apenas 199 (148 docentes e 51 TAE) responderam o questionário, correspondendo
a cerca de 38,6%.

OBS: Os(às) servidor(es)as estão com acesso liberado ao campus, pois a relação
dos nomes de quem respondeu ao formulário foi compartilhada com a DEPAD e
porteiros/seguranças;

3) A GSA realizou um levantamento entre os(as) terceirizados(as) a respeito da
vacinação, imunização e dos grupos de riscos; data prevista para empresa entregar
o relatório foi dia 27/10/21; todos(as) colaboradores terceirizados(as) tiveram os
seus nomes nas listas de vacinação enviadas para secretaria municipal de educação;

4) Caberá à DAES e a DAEP juntamente com as Coordenações dos Cursos realizar
o levantamento das turmas e das componentes que têm práticas de laboratório



previstas no PPC e que necessitam de atividades presenciais, considerando a
exigência da imunização dos(as) estudantes.

5) Entrega de tablets realizada pela DE toda terça feira. Baixíssima procura por essa
ação;

6) A Biblioteca iniciou em 03/11/2021 a devolução dos livros de segunda a sexta das
14:30 as 19:30, com escala, um(a) servidor(a) por dia.

7) Não houve sinalização por parte de nenhum membro da comunidade em
atividade presencial a respeito de sintomas de COVID-19. Todos(as) os(às)
servidores(as) e colaboradores(as) que estão atuando no campus estão com o ciclo
de imunização completo. Em caso de sintomas, faremos o teste e o isolamento
necessário definido pela OMS, pelo plano de contingência do IFBA e as orientações
do CONIF. Foi aplicado um formulário de consulta às pessoas da comunidade que
estiveram no campus de modo regular (anexo 01), todas que responderam
afirmaram não ter nenhum dos sintomas indicados pela FIOCRUZ.

8) PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PERMITIDAS PARA SEGUNDA FASE 02
considerando o artigo 13 da Resolução 28/CONSUP, de 28 de setembro de 2021.

ENSINO TÉCNICO: Atividades práticas de laboratório de acordo com o PPC para
turmas de terceiro e quarto anos. Caberá a DAEP fazer o levantamento em parceria
com as Coordenações dos Cursos são responsáveis em indicar as componentes
imprescindíveis e se os(as) estudantes estão imunizados(as);

Processo 23279.007785/2021-10: Turmas 11841 e 11842 - concluintes do curso
médio integrado ao técnico de refrigeração e climatização com início em 09/11/2021
- continuação das atividades até 11/12/2021.

ENSINO GRADUAÇÃO: Caberá à DAES fazer o levantamento em parceria com a
Coordenação do Curso. Apenas o Curso de Engenharia Química sinalizou a
necessidade de realizar atividades práticas de laboratório em 2021 - foi liberado para
turmas a partir do sétimo semestre.

ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO: Está liberado para todos os cursos, cabendo a DPGI
e Coordenações de cursos realizarem o levantamento sobre a imunização;

EXTENSÃO: Todas as atividades estão liberadas, cabendo a DIREC e aos(às)
extensionistas comprovarem a imunização dos(as) participantes via processo SEI e
a organização do calendário de atividades:

PESQUISA: Todas as atividades estão liberadas, cabendo a DPGI e aos(às)
pesquisadores(as) comprovarem a imunização dos(as) participantes e a organização
do calendário de atividades:

GESTÃO: As atividades administrativas do campus continuarão ocorrendo no
formato híbrido:



A) Os serviços essenciais (GGTI, SULCLEAN, DIMAG, RENOVAR e demais
colaboradores) continuarão ocorrendo no formato presencial e com
escalonamento;

B) As diretorias executivas estão trabalhando de modo presencial sob demanda
e em regime de escala (DG ,DAP, DE, DIREC e DPGI);

C) A GRA2 e a GRA3 estão em regime de escala para trabalho interno e de dia
e horário de atendimento ao público;

D) O SMO está sob regime de escala e por demanda;

E) A Biblioteca continuará o atendimento para devolução de livros sob regime
de escala e com horários definidos;

F) Os(as) Laboratoristas continuarão trabalhando sob regime de demanda do
departamento e dos(as) pesquisadores(as);

G) O SAAE trabalhará em regime de escala, combinado com a DE e
dependendo das atividades de ensino que serão realizadas;

H) Os porteiros retornarão em regime de escala e serão responsáveis pelo
acesso dos(as) estudantes ao campus;

I) A DEPAE continuará em atividade remota/híbrida com atividade presencial
interna já praticada pelas assistentes sociais e estagiárias;

J) A Diretoria Geral publicou uma nota com as regras de acesso ao campus
para todas as atividades e categorias: Medidas necessárias no acesso ao
campus de Salvador do IFBA nas FASES 01 e 02 do Plano de Retomada
Gradual - PRG -

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/comunicados/2021/diretoria
-geral-divulga-medidas-que-devem-ser-adotadas-no-acesso-ao-campus-
salvador



ANEXO 01 - RESULTADO DO FORMULÁRIO - 55 RESPOSTAS



OBS: 100% dos que responderam ao formulário afirmaram não estar com
nenhum dos sintomas indicados pela FIOCRUZ.


