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Orientação 01/2021 do Comitê local de combate a Covid-19

ORIENTAÇÕES A PESQUISADORES E EXTENSIONISTAS
Considerando:
a necessidade de avaliação e reavaliação dos projetos de pesquisa e
extensão do Campus Xique-Xique;
2. que a PROPES tornou o comitê local delibera vo para a realização de ações de pesquisa no
1.

3.

I.

Campus;
que o Comitê atua baseado em informações sobre a realidade do mundo, do Brasil, do
território e local sobre a covid-19;

O comitê local de combate ao covid-19 informa:

1. Para avaliação desse comitê os servidores devem submeter os processos via SUAP, tramitados para
a cheﬁa imediata para conhecimento e anuência, seguindo os tramites até chegar ao comitê local para
análise;
2. No processo devem constar, além dos documentos exigidos pelos protocolos das Pró-reitorias,
informações sobre faixa etária dos envolvidos no projeto, se pertencente ao grupo de risco ou não,
a vidades e ambientes nos quais deverão desempenhar as a vidades, tempo de permanência nos
locais, demais informações que julgarem necessárias e viabilizem a análise.
3. Uma vez subme do o processo, o comitê exara parecer, que será revisado a cada reunião.
4. No caso de suspensão ou liberação das a vidades, o comitê local publicará informa vo avisando da
liberação, salvo projetos que precisem de maior atenção por maior grau de risco;
5. O comitê não se responsabiliza pela con nuidade dos projetos e esclarece que as a vidades
iniciadas poderão ser interrompidas a qualquer tempo, em reuniões ordinárias ou extraordinárias, nos
casos em que julgar perigoso os índices de infecção ou internações no estado da Bahia.

II.

As informações e orientações poderão ser alteradas na medida em que o Comitê julgar necessário.

Comitê local de combate ao COVID-19
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