
 
 

 CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

8ª Reunião ordinária Conselho do Campus de Salvador com a participação do 

Comitê Local de Prevenção e acompanhamento a COVID-19 

Data: 04/112021 

Local: Sala de reuniões virtual da Direção Geral do Campus de Salvador 

End.: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa. 

Horário: Das 8h às 11h.  

 

Pauta: 

1. Expediente: 

1.1 Informes 

2. Ordem do dia: 

2.1 Leitura da ata da 7ª Reunião Ordinária Processo SEI 23279.007345/2021-62; 

2.2 Processo SEI 23279.005195/2021-52 - Apresentação da adequação do campus de 

Salvador ao Plano de Retomada Gradual (PGR) das Atividades Presenciais acadêmicas 

e administrativas nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no 

âmbito IFBA- FASE 02; - Conselheiro Ives Lima. 

3. O que ocorrer 

 

Lista de presença: 

1. Ives Lima de Jesus – DG e presidente do conselho 

2. Nadija Brunelli Santana - Comitê COVID 

3. Luanda Kivia de Oliveira Rodrigues - DIREC 

4. Marcia Virginia Aragão Gonzalez - Conselho do Campus de Salvador (Egressos) 

5. Ricardo Bahia Rios (DE) 

6. Catiane Rocha (Docente EBTT) 

7. Eduardo Marinho Barbosa - DPGI 

8. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira (EBTT) 

9. Newman Nobre de Santana 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa


 
 

10. José Dias dos Santos Neto 

11. Pablo Castro Lemos 

12.  Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

13. Rita Maria Weste Nano 

14. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

15. Frederico Augusto Wegelin 

16. Dionisio Leite da Conceição 

 

 

 

 

Encaminhamentos: 

 

A reunião foi iniciada as 8:10 pelo presidente do conselho Professor Ives Lima desejando 

boas-vindas a todos/as conselheiros/as e agradecendo a presença de todos. Dessa forma o 

Diretor Geral, deu posse ao  Conselheiro Eduardo Marinho  - DPGI, agradecendo sua 

participação. Iniciada a reunião nos informes: Calendário 2022 do campus está  na 

PROEN para aprovação, os horários de 2022 do campus de Salvador, dos cursos: 

Integrado, Subsequente e Graduação encontram-se em elaboração; o Edital das eleições 

do Conselho do Campus publicado encontra-se publicado e com as inscrições abertas, 

Conselheiro Pablo solicitou questionar o CONSUP sobre a vedação de acesso ao conselho 

por outra categoria: servidor(a) que também seja estudante, sendo acatado por todos a 

presente consulta; o  Grupo de trabalho definido pelo CONSUP, neste momento encontra-

se discutindo o pensando no orçamento 2022: orçamento (despesas), indicadores e 

infraestrutura; a chuva de 03/11/21 alagou  algumas salas do pavilhão, o qual, acabou de 

ser reformado pelo campus, porém na colocação das placas fotovoltaicas danificaram o 

telhado. A empresa está com contrato ativo no bloco O, porém  não tem empresa 

contratada para manutenção nos blocos de química e física; não há empresa de 

manutenção de subestações contratada pelo IFBA,  ao longo do tempo pela falta de 

manutenção devida, essas subestações começaram a apresentar defeitos ; isso influenciou 

o problema ocorrido no servidor que fica localizado no campus - é uma contratação 



 
 

única/centralizada para todos os campi; o edital para pesquisa, extensão e pós-graduação 

foi aprovado pela PROJUR e será divulgado em breve. Dando continuidade, leu-se a ata 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Apresentado pelo conselheiro Ives Lima 

de Jesus o Processo SEI 23279.005195/2021-52 - Apresentação da adequação do campus 

de Salvador ao Plano de Retomada Gradual (PGR) das Atividades Presenciais acadêmicas 

e administrativas nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no 

âmbito IFBA- FASE 02. Finalizada a relatoria ele solicita aos conselheiros: Considerando 

os dados epidemiológicos da COVID-19 na Cidade de Salvador e na área de inserção do 

campus, obtidos nos links oficiais que atendem o artigo 13 da Resolução 28 de 28 de 

setembro de 2021, nota-se a ampliação do número de pessoas imunizadas e a queda no 

número de internações e de mortes devido a COVID-19, fontes:  

http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Boletim-Infografico-27-09-

2021.pdf 

Taxa de ocupação de leitos por NRS LESTE: 34% (acessado em 23/10/21) 

Taxa de ocupação de leitos em Salvador: 30% (acessado em 23/10/21) 

e 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/ e 

https://vacinometro.saude.salvador.ba.gov.br/; 

Taxa de imunizados em Salvador: 73% (acessado em 24/10/21) 

Taxa de vacinados em Salvador: 50,1% (acessado em 24/10/21) 

 

Considerando os calendários acadêmicos do campus dos anos letivos de 2021 e 2022 com 

térmico do ano letivo 2021 em 11/12/21 e início do ano letivo de 2022 em 14/02/21; 

considerando que a Resolução 28/CONSUP de 28 de setembro de 2021 que preconiza no 

artigo 29: Art. 29 - O acionamento de cada fase deverá ser publicizado no site e redes 

sociais dos campi ou demais unidades do IFBA com, no mínimo, quinze (15) dias de 

antecedência. Considerando a reunião do Comitê Local de Acompanhamento e Ameaça 

do Coronavírus (COVID-19) realizada em 27 de outubro de 2021, solicito à plenária do 

Conselho do Campus de Salvador o acesso do campus à FASE 02, imediatamente 

após os 30 dias de permanência na FASE 01, ou seja, a partir do dia 17 de novembro 



 
 

de 2021, considerando as justificativas apresentadas e o fato de que há uma 

previsibilidade de nossa comunidade, pessoas com 14 anos ou mais, esteja imunizada até 

dezembro de 2021 e que em fevereiro de 2022 poderemos estar com a pandemia sob 

controle, e para isso, necessitamos avançar no acionamento das fases. E em caso de 

suspeita de COVID-19, todos os(as) relacionados(as) serão testados e faremos a 

quarentena necessária.  Finalizada a solicitação de acesso a Fase 2 pelo campus de 

Salvador, alguns conselheiros realizaram questionamentos: 1.3. Questionar o CONSUP 

sobre a avaliação parcial, antes dos 30 dias;2. Questionar o CONSUP sobre a 

possibilidade de avançar de fase antes do prazo de  30 dias.; 3. Aprovar o acesso à FASE 

02 no dia 17/11/21; considerando todos os critérios de monitoramento e avaliação para 

ingresso na fase, conforme relatoria; 4.Testagem em massa dos estudantes que 

ingressarem na fase 2 e desejarem retornar às atividades presenciais; 5.Caso haja alteração 

no cenário, agendamento de nova reunião do conselho dia 18/11 para novo planejamento; 

6. Caso não haja alteração nenhuma, o comitê divulgue relatório final da fase 1 até dia 

19/11 e a fase 2 inicia-se dia 22/11, informando a comunidade de forma prévia;7.  

Questionar o CONSUP sobre a avaliação de acesso à próxima fase  antes do final da fase 

vigente. Após as discussões e análises quanto a relatoria e algumas informações 

pendentes, foram realizadas votações de todos os pontos divergentes, abaixo transcritos: 

 

Votação: 

1. Questionar o CONSUP sobre a avaliação parcial, antes dos 30 dias. 

 

    1. SIM - 03 votos 

    2. NÃO - 10 votos 

    3. ABSTENÇÃO - nenhum voto 

 

2.Testagem em massa dos estudantes que ingressarem na fase 2 e desejarem retornar às 

atividades presenciais. 

1. SIM = 03 votos 

2. NÃO = 08 votos 

3. ABSTENÇÃO = 02 votos 



 
 

 

3. Caso haja alteração no cenário, agendamento de nova reunião do conselho dia 18/11 

para novo planejamento; caso não haja alteração nenhuma, o comitê divulgue relatório 

final da fase 1 até dia 19/11 e a fase 2 inicia-se dia 22/11.  

1. SIM = 09 votos 

2. NÃO = nenhum voto 

3. ABSTENÇÃO = 03 votos 

 

8. Questionar o CONSUP sobre a avaliação de acesso à próxima fase  antes do final da 

fase vigente. 

1. SIM = 05votos 

2. NÃO = 06 votos 

3. ABSTENÇÃO = 01 voto 

 

 Passada as votações, o Conselho do Campus de Salvador aprovou o pedido 

do Comitê Local de Combate e Prevenção á COVID-19 para o acesso do campus à 

FASE 02 do Plano de Retomada Gradual do IFBA a partir do dia 22 de novembro de 

2021, caso não haja nenhuma intercorrência no cenário epidemiológico atual. Ficando o 

ingresso na fase condicionado a manutenção do quadro epidemiológico e à apresentação 

do relatório final da FASE 01 até o dia 19/11/21. Caso ocorra alguma notificação de casos 

de COVID-19 no campus de Salvador ou mudança no cenário, uma reunião 

extraordinária do conselho será realizada no dia 18/11/21. O conjunto de atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e gestão para FASE 02 foi definido pelas diretorias 

executivas DE, DAP, DIREC e DPGI e pelo Comitê Local de Prevenção e Combate a 

COVID-19 em reunião realizada em 26/10/21, de acordo com o previsto no artigo 12 da 

Resolução 28, de 28 de setembro de 2021. O detalhamento das atividades (incluindo 

turmas) que terão atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão será divulgado 

pelas diretorias e coordenações dos cursos. Nada mais havendo a tratar o Diretor Geral e 

presidente do conselho Sr. Ives Lima, encerrou a reunião, a qual eu Claudete Rejane Blatt, 

anexei a lista de assinaturas da RNP e os diálogos do chat da sala virtual e lavrei a presente 

ata, a qual será anexada ao SEI do Conselho do Campus e disponibilizada a todos/as para 



 
 

as devidas correções e comentários, que após, será assinada por todos os membros 

presentes. 

 

 


