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AUSÊNCIA

JUSTIFICADA
 



Ordem do dia

Aos oito dias do mês de dezembro de 2022, reuniram-se na Sala de Conferência Web os servidores

listados nessa ata para discu r o aumento do número de casos na comunidade do Campus Teixeira de

Freitas.

Contexto

O Diretor Geral saudou os presentes e explicou o mo vo da convocação da reunião: a provocação

realizada pelo Comitê Local de Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus, através do Processo

SUAP nº 23334.252661.2022-66. Entre os documentos apensados no processo, o O cio 152/2022 -

TDF-CGAE/TDF-DDE/TDF-DG/RET/IFBAIANO recomenda em seu item 1, entre outras medidas: "Na

tenta va de impedir o avanço da doença entre a  comunidade escolar interrompendo a cadeia de

transmissão através do contato pessoal, orientamos pela suspensão temporária das a vidades

acadêmicas presenciais no campus e das visitas técnicas por um período de no mínimo cinco (05) dias

corridos, podendo esta recomendação ser suspensa ou alterada, conforme se comportarem os casos de

Covid-19 entre a comunidade."

Foram manifestadas pelos presentes preocupações relacionadas a reposição da carga horária e de

efe vidade da suspensão para o controle da atual ascenção de casos no campus.

O servidor Jardelson, enfermeiro do campus e presidente do Comitê Local de Acompanhamento da

Ameaçado Coronavírus, apresentou um panorama geral acerca da situação de outras ins tuições na

cidade de Teixeira de Freitas. A sugestão da suspensão de 5 (cinco) dias foi baseada no tempo de

incubação do vírus, proporcionando tempo hábil para que os casos suspeitos tenham tempo de fazer os

testes. Após a suspensão, é sugerido que sejam afastados apenas os casos sintomá cos. Por fim, o

servidor pontou sobre o Campus Valença que optou pela suspensão algumas semanas atrás, com

respaldo da reitoria.

Encaminhamentos

- Após as colocações, o Diretor Geral abriu o regime de votação, através de enquete eletrônica, para

suspensão das a vidades de ensino, pesquisa e extensão, entre os dias 09 e 13 de dezembro de 2022,

sendo unânime a decisão para a suspensão no prazo sugerido;

- Por não haver lastro legal para outra forma de suspensão, foi decidido que as a vidades

administra vas e acadêmicas que não exijam a presença de estudantes no campus ficam man das. Os

servidores que por ventura apresentarem sintomas deverão procurar atendimento médico para

apresentação de atestado e posterior testagem, por não haver lastro legal para suspensão.

- Fica considerado o ponto 8 do O cio 152/2022 - TDF-CGAE/TDF-DDE/TDF-DG/RET/IFBAIANO: "As

a vidades que não demandarem contato pessoal direto, que possibilitem a aplicação ininterrupta e

efe va de todas as medidas de biossegurança necessárias, que não promovam nenhum po de

aglomeração e que não possam ser reagendadas para após o período de suspensão proposto por este

documento, poderão ter sua realização avaliada pela Direção Geral com o suporte deste Comitê."

Conclusão

Sendo o que havia para o momento, deu-se por encerrada a reunião às 19:30h. A ata segue lavrada e

assinada pelos par cipantes da reunião.
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