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Ata da reunião ordinária do Conselho Universitário da Universidade Federal da 

Bahia realizada no dia 23.02.2022, através de videoconferência. 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês fevereiro do ano 2022 (dois mil e vinte dois), às 09 1 

(nove) horas, reuniu-se, remotamente, o Conselho Universitário (CONSUNI) da 2 

Universidade Federal da Bahia, em caráter ordinário, sob a presidência do Magnífico 3 

Reitor, Professor João Carlos Salles Pires da Silva, com a participação dos 4 

Conselheiros a seguir relacionados: Professores Paulo César Miguez de Oliveira 5 

(Vice-Reitor), Eduardo Luiz Andrade Mota (Pró-Reitor de Planejamento e 6 

Orçamento), Cássia Virgínia Bastos Maciel (Pró-Reitora de Ações Afirmativas e 7 

Assistência Estudantil), Denise Vieira da Silva (Pró-Reitora de Desenvolvimento de 8 

Pessoas), Dulce Maria Carvalho Guedes (Pró-Reitora de Administração), Hebe Alves 9 

da Silva (TEA), Denis de Melo Soares (FAR), Dirceu Martins (QUI), Hildenise 10 

Ferreira Novo (ICI), Alvanita Almeida Santos (LET), Evandro Carlos Ferreira dos 11 

Santos (IME), Fabíola Gonçalves Pereira Greve (IC), José Maurício Valle Brandão 12 

(MUS), Júlio César de Sá da Rocha (DIR), Leonardo Figueiredo Costa (COM), 13 

Luís Augusto Vasconcelos da Silva (IHAC), Carmen Paternostro Schaffner (DAN), 14 

Maria Hilda Baqueiro Paraíso (FFCH), Olívia Maria Cordeiro de Oliveira (IGEO), 15 

Roberto Paulo Correia de Araújo (ICS), Sonia Cristina Lima Chaves (ODO), Luís 16 

Fernando Fernandes Adan (FMB), Ronaldo Pesente (FCC), Roberto Sidnei Alves 17 

Macedo (EDC), Gilberto Cafezeiro Bomfim (IBIO),Joilda Silva Nery(ISC), Sérgio 18 

KopinskiEkerman (ARQ), Ilka Dias Bichara (IPS), Tatiana Bittencourt Dumêt 19 

(POL), Luciene da Cruz Fernandes (IMRS), Juliana Bezerra do Amaral (ENF), 20 

João Martins Tude (ADM), Ricardo Carneiro de Miranda Filho (FIS), Marcio 21 

Vasconcelos Oliveira (IMS), Mônica Leila Portela de Santana (NUT), Rodrigo 22 

Freitas Bittencourt (EMVZ), Rosa Gabriela de Castro Gonçalves (EBA), Maiana 23 

Brito de Matos (ICTI – Camaçari), Henrique Thomé da Costa Mata (ECO), Márcia 24 

Barbosa de Menezes (Presidente do Conselho Acadêmico de Ensino), Andreia 25 

Cristina Leal Figueiredo (Presidente do Conselho Acadêmico de Pesquisa e 26 

Extensão), Emanuel Lins Freire Vasconcelos (representante do corpo docente); os 27 

representantes dos servidores técnico-administrativos Anderson Ferreira dos Santos, 28 

Jomar Fadigas Cerqueira, Hugo Leonardo Pires Correia e Antônio Bomfim 29 

Moreira; e os representantes estudantis Arlindo Pereira de Souza Neto,Victor 30 

Azevedo do Amaral, Verbena Oliveira Amorim, Raquel Souza Franco, Pedro 31 

Nascimento Diniz Gonçalves e Pedro Almeida Mendes de Jesus. Havendo quórum, o 32 

Magnífico Reitor, declarou aberta a sessão e, ato contínuo, solicitou aos Conselheiros 33 

que desejassem se manifestar no expediente que o fizessem com alguma brevidade, 34 

considerando que temos um ponto central de pauta atinente à avaliação da pandemia, 35 

tendo em vista o início do semestre 2022.1, não obstante, sugeriu o Senhor Presidente, 36 

as questões relativas a esse assunto, que devem afligir a todos nesse momento, podem 37 

ser contempladas quando da explanação acerca da avaliação da pandemia, esclarecendo 38 

que esse não é o primeiro item da pauta em virtude de que o Professor Olival Freire 39 

Junior, designado para apresentar o relatório sobre o CAPES PRINT com vistas a sua 40 
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renovação, tema muito importante para a nossa Universidade, estará viajando no horário 41 

desta reunião, razão pela qual precisamos colocar este como item inicial da pauta. 42 

Dando início ao expediente da sessão, fez uso da palavra o Conselheiro Antônio 43 

Bomfim Moreira, Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em 44 

Educação, além de Coordenador de Comunicação da ASSUFBA-Sindicato, referindo 45 

que “vivemos dias difíceis, mas não desanimamos, não desistiremos da Universidade 46 

Pública Brasileira, acreditamos em nosso povo, na possibilidade de dias melhores para 47 

nossas instituições universitárias e para a sociedade em geral, somos um Sindicato vivo 48 

e atuante, que não parou um só minuto nesses dias de pandemia da COVID 19.” Demais 49 

disso, o Conselheiro Antônio Bonfim registrou vários informes, entre os quais, que a 50 

ASSUFBA-Sindicato concluíra, no dia 22.02.2022, o primeiro ciclo de assembleias 51 

gerais virtuais em todas as universidades federais do Estado da Bahia (UFOB, UFRB, 52 

UFSB, UNILAB e UFBA), realizando um debate criterioso, responsável, cuidadoso e 53 

equilibrado sobre o momento histórico em que nos encontramos; na plenária nacional 54 

da FASUBRA, foram eleitos os delegados de todas as instituições de ensino superior, 55 

sendo que, da UFBA, em chapa única, foram eleitos ele, Antônio Bomfim, Edgar de 56 

Jesus, Edilene Costa e Jomar Fadigas; aprovaram a realização de campanha salarial 57 

nacional pelo reajuste de 19% como índice correspondente à inflação acumulada, mas 58 

afirmando que só participarão da greve se ela for nacional e unificada com todos os 59 

servidores públicos federais; decidimos pelo adiamento do 24°CONFASUBRA e pela 60 

prorrogação do mandato da direção nacional da FASUBRA para depois das eleições 61 

presidenciais deste ano; autorizamos a FASUBRA a ingressar na justiça com pedido de 62 

tutela de urgência contra a União, a fim de que as aposentadorias especiais não sofram o 63 

desconto residual nos contracheques de fevereiro, março e abril de 2022; sobre o retorno 64 

às atividades presenciais, o Conselheiro Antônio Bonfim Moreira disse que a categoria 65 

só aceitaria a realização de atividades presenciais  na Instituição com a cobertura 66 

vacinal completa e plenas condições de trabalho para todos da comunidade 67 

universitária, indistintamente; disse querer, também, registrar que a FASUBRA, 68 

juntamente com a sociedade atuaram, solidariamente, para socorrer as vítimas das 69 

chuvas e enchentes que atingiram a região Sul e Sudoeste da Bahia, consideradas como 70 

o maior desastre natural da história da Bahia; por fim, o Conselheiro Bomfim sugeriu, e 71 

foi acolhida pelo Senhor Presidente em nome do CONSUNI, a aprovação de uma 72 

Moção de Aplauso e Reconhecimento ao apoio, dedicação e ao trabalho que tanto os  73 

servidores técnico-administrativos  quanto os terceirizados da SUMAI estão realizando 74 

nas diversas Unidades da nossa Universidade, tarefas fundamentais para que a 75 

comunidade universitária da UFBA possa retomar seus espaços, reocupar nossa 76 

Casa.Nesse sentido, o Magnífico Reitor acrescentou um comentário, esclarecendo que, 77 

certamente, todos os nossos terceirizados, todos os nossos técnicos e, também, os 78 

docentes estão merecendo aplausos, apenas, foi acatada, sugerida por Bomfim, uma 79 

Moção específica, relativa ao trabalho de manutenção realizado pela SUMAI, 80 

entretanto, isso não significa que há supressão acerca do valor do trabalho de todos os 81 

nossos técnicos e terceirizados, mas, apenas, um destaque, digamos assim, ao valoroso 82 

trabalho da SUMAI. Na sequência, o Conselheiro Júlio Rocha registrou, em nome de 83 

toda a comunidade da Faculdade de Direito, uma saudação e os agradecimentos à 84 
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Administração Central, ao Superintendente da SUMAI e a toda a sua equipe de 85 

servidores, incluindo os terceirizados, pela dedicação e esforço grande, mesmo com 86 

todas as limitações, a fim de possibilitar o nosso retorno às aulas presenciais em 87 

condições de atendimento aos nossos discentes no início deste semestre. O Conselheiro 88 

Emanuel Vasconcelos, Presidente da APUB, noticiou a realização, no dia anterior, de 89 

duas Assembleias, a primeira, tendo como pauta as prestações de contas da APUB 90 

relativas a 2020 e 2021, ambas aprovadas, inclusive, a de 2021, de forma inédita, vez 91 

que, apenas, dois meses depois do fim do exercício fiscal, acrescentando ter ressaltado 92 

esse ponto pelo fato de a APUB ter investido, inclusive, os recursos do Sindicato, no 93 

debate das necessidades do ensino remoto emergencial e estamos agora visando o 94 

retorno presencial gradativo e seguro e, também, nas ações de enfrentamento à PEC 32, 95 

inclusive, intensificadas no segundo semestre do ano de 2021, com manifestações 96 

permanentes em Brasília, foram 13 semanas, a APUB esteve em todas elas, com 97 

exceção de apenas uma por ter ocorrido num feriado no meio da semana; então, isso foi 98 

importante porque nós tivemos uma vitória na batalha do ano passado, pois a PEC saiu 99 

da pauta, não tem perspectiva de voltar, mas nós estamos vigilantes. Prosseguindo, o 100 

Conselheiro Emanuel reportou-se à segunda Assembleia, com pauta específica, para 101 

discutir a campanha salarial, a pauta de reivindicações e a mobilização, na qual 102 

aprovamos que vamos construir a luta unificada, com todos os setores do serviço 103 

público, em defesa do reajuste de 19,9% que representa a inflação acumulada dos três 104 

últimos anos do Governo Bolsonaro: 2019, 2020 e 2021, sem, evidentemente, esquecer 105 

das perdas acumuladas, que o PROIFES tem um cálculo mínimo de 32% e o DIEESE 106 

apontou perdas acumuladas de 47,10%; embora saibamos que o principal problema do 107 

País hoje é a fome, é o desemprego, é o desalento, é a carestia, também é função nossa, 108 

enquanto Sindicato, apontar que muitos professores e professoras têm tido perdas no seu 109 

poder aquisitivo pela ausência de reajuste, na verdade, pela ausência de recomposição 110 

salarial, associada ao aumento da previdência social, ao aumento do imposto de renda, 111 

sem conseguir, às vezes, garantir direitos básicos como o acesso à saúde,  pagamento de 112 

escola dos filhos, cuidados com os seus familiares e consigo mesmo; então essa pauta é 113 

importante, em razão disso nós aprovamos um indicativo de pauta para discutir com 114 

toda a categoria, em todas as Unidades da UFBA e nas Universidades Federais do 115 

Estado da Bahia; essa pauta tem 15 itens, entre os quais quero destacar aqui 02: 116 

primeiro, a defesa irrestrita da autonomia e da democracia dentro da Universidade, 117 

sendo esse um ponto fundamental; segundo, eu quero, também, destacar que nós 118 

aprovamos como política essencial, e falo isso com muita felicidade neste Conselho, 119 

porque acho que a Resolução deste Conselho espelha isso; nós temos que lutar pelo 120 

retorno presencial, gradativo e seguro, atendidas todas as condições de trabalho, 121 

inclusive, as sanitárias e digo isso com convicção, porque reconheço que o Professor 122 

João e o Professor Miguez têm se dedicado, especialmente, a essas questões. E, por 123 

último, Professor João, quero finalizar dizendo que nós, também, aprovamos a 124 

construção de Comitês populares, que são iniciativas dos movimentos sociais, dos 125 

Sindicatos, da Central Única dos Trabalhadores, porque nós precisamos organizar, 126 

formar, debater nos locais de trabalho, nas nossas escolas, nas nossas Unidades 127 

Universitárias, debater às vezes nos locais de moradia, nos territórios, se articulando 128 
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com o movimento negro, enfim, com todos os setores que se organizam e que lutam por 129 

um País mais justo. Aprovamos, e a gente vai estimular a formação de Comitês 130 

populares, vários. E, nesse sentido, quero convidar os dirigentes, também, a divulgar 131 

essa informação nas suas respectivas Unidades, para que esses Comitês populares 132 

sirvam para lutar contra: cultura do ódio e em defesa da vida, em defesa dos nossos 133 

direitos, em defesa da educação, em defesa da democracia. Nessa perspectiva, eu reitero 134 

esse convite para que todo mundo que puder, que tiver interesse, se organize nesses 135 

Comitês populares e podem encontrar em mim, com certeza, um apoio não só para 136 

elaboração e constituição desses Comitês, mas também para o seu funcionamento Em 137 

seguida, o Conselheiro Sérgio Ekerman fez uso da palavra para informar que na última 138 

segunda-feira, fizera, junto à Comissão designada pela SUMAI, uma vistoria da obra do 139 

Anexo da Faculdade de Arquitetura e, então, estão caminhando para sua entrega ainda 140 

com algumas pendências, entre estas, vai iniciar funcionando com uma ligação de 141 

energia ainda provisória. Mas acho que é um momento muito importante, inclusive, 142 

simbólico nesse momento de retorno e será peça fundamental em função de ser um 143 

prédio muito ventilado, iluminado. Enfim, eu quero deixar um agradecimento especial à 144 

Administração Central por todos os esforços que estão sendo feitos, bem como a todos 145 

os servidores da SUMAI, que têm sido superimportantes para atingirmos esse objetivo. 146 

O Conselheiro José Maurício Brandão registrou os seus agradecimentos à SUMAI 147 

pela ação, pela parceria e, principalmente, pela atenção e cuidados nesse momento 148 

próximo de retomada das atividades presenciais em nossas Unidades Universitárias; 149 

ademais, o Conselheiro José Maurício dirigiu, também, um agradecimento especial ao 150 

Comitê COVID 19 pelas respostas ao Plano de Biossegurança da Escola de Música e às 151 

outras consultas que foram encaminhadas; e ressaltou, ainda, que precisamos ter um 152 

olhar muito cuidadoso com nossos terceirizados de portaria, de segurança, de serviços 153 

gerais, da limpeza, que ficaram, continuamente, trabalhando ao longo de todo esse 154 

tempo de pandemia, desde 18 de março, cuidando de nossas Unidades, numa condição 155 

que todos nós entendemos que as políticas de terceirização de mão de obra podem ser 156 

muitas vezes cruéis, e precisamos lembrar que são pessoas, são colegas, servidores da 157 

Universidade, ainda que contratados de forma terceirizada, então aqui eu gostaria de 158 

registrar a minha palavra de que precisamos ter um olhar muito carinhoso para com 159 

esses nossos colegas. O Conselheiro Denis Soares lembrou que estamos há dois anos 160 

convivendo na Cidade de Salvador, no Brasil e no mundo com o perigo da 161 

contaminação pelo vírus COVID 19 e, em decorrência da alta possibilidade de sua 162 

transmissão entre muitas pessoas, o Conselho Universitário discutiu e aprovou, em 163 

18.03.2020, a suspensão das atividades presenciais na UFBA. No entanto, devo registrar 164 

que a Faculdade de Farmácia, praticamente, ficou aberta o tempo todo, trabalhando, 165 

sempre em consonância com as orientações do Comitê COVID 19, ao qual muito 166 

agradecemos; e ressalto que, durante todo esse período da pandemia, não houve sequer 167 

um caso de transmissão aqui dentro da Faculdade de Farmácia, porque, provavelmente, 168 

seguimos à risca tudo o que o Comitê nos recomendou e, ademais, os nossos servidores 169 

da UFBA e os da FAPEX, o pessoal da limpeza, da portaria se dedicaram muito e com 170 

responsabilidade, aos quais dirijo um agradecimento especial. Por fim, devo enfatizar, o 171 

que para nós é motivo de muita alegria, que nesses dois anos já completamos três 172 
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turmas de graduandos e, no último dia 4, tivemos 37 formandos, embora as nossas aulas 173 

dependem muito da presencialidade. A Conselheira Sonia Chaves solicitou a palavra 174 

para comentar a respeito da Faculdade de Odontologia, arguindo que em função do 175 

pronunciamento do Diretor da Faculdade de Farmácia, ela entendera importante, 176 

também, relatar o grande apoio que teve dos servidores técnico-administrativos da sua 177 

Faculdade desde o retorno presencial para as aulas práticas em agosto de 2021; que, a 178 

partir de 20.08.2021 até o início de fevereiro de 2022, nós tivemos alguns relatos de 179 

casos dentro do sistema, não só com os técnicos, os terceirizados, os auxiliares de saúde 180 

bucal, o pessoal de limpeza e os discentes, sendo que o período mais crítico, realmente, 181 

foi entre final de dezembro e janeiro, quando do retorno às aulas presenciais de modo 182 

geral e, então, tivemos um caso interno; portanto, quero registrar que, de fato, o apoio 183 

da SUMAI e do Comitê COVID foram muito importantes para o respeito aos protocolos 184 

que a nossa Comissão de Biossegurança tão bem seguiu. Encerradas as manifestações 185 

de Conselheiros no expediente, o Magnífico Reitor retomou a palavra, referindo que 186 

gostaria de apresentar algumas informações e comentários importantes. Inicialmente, 187 

parabenizou o Superintendente Fábio Velame e toda a equipe da SUMAI pela 188 

dedicação, pelo esforço e seriedade do trabalho, apesar das dificuldades que têm 189 

encontrado, principalmente, ao longo desses dois últimos anos, inclusive, quando mais 190 

de vinte trabalhadores tiveram COVID nesse período, o que causou algum atraso. 191 

Entretanto, obtive, agora, a informação que 23 mutirões já foram executados, 13 estão 192 

em andamento e 12 ainda estão para serem efetivados. Prosseguindo, o Magnífico 193 

Reitor informou que a SUMAI agora está enfrentando o problema com o cabo de 194 

energia da Praça das Artes, que afeta o fornecimento para o RU, para o PAF 3, Letras e 195 

Biblioteca, e está cuidando disso,é uma das questões fundamentais, nesse momento é 196 

essencial, além dos outros mutirões que estão sendo executados. Ademais, o Senhor 197 

Presidente agradeceu, também, as palavras dos diretores Júlio, Sérgio e José Maurício 198 

nesse momento; muito importante, também, Emanuel, muito importante Bomfim, a luta 199 

de nossas categorias. Este é o momento em que está em jogo defender a nossa casa, 200 

servidor público, porque isso implica, também, defender a nossa sociedade, defender a 201 

democracia, defender a possibilidade de termos um projeto de Nação que não seja 202 

desigual, seja profundamente democrático. Ato contínuo, Sua Magnificência disse que 203 

daria alguns avisos, que são importantes para as pessoas irem refletindo e que fazem 204 

parte dos nossos passos futuros; primeiro, eu quero registrar que houve a doação de  um 205 

terreno, com área superior ao Campus de Ondina, para a construção do nosso Campus 206 

em Camaçari; e, nessa perspectiva, como a UFBA tem todo cuidado e zelo, não 207 

deixamos de estar atentos aos alertas feitos, de possível impacto ambiental na ocupação 208 

desse terreno por um Campus da Universidade; então, é  preciso que a ocupação seja 209 

sustentável, que ela não comprometa o meio ambiente, que ela possa ser feita  com toda 210 

razoabilidade; nesse sentido, foi constituído um Grupo de Trabalho presidido pela 211 

Professora Olívia Oliveira e que comporta, também, a contribuição dos Professores 212 

Tatiana Dumêt, Francisco Kelmo, Jailson Andrade, Fábio Velame e, é claro, da 213 

Professora Maiana Brito, Diretora do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de 214 

Camaçari; é importante porque com o resultado dos estudos do referido Grupo, a 215 

Comissão de Patrimônio poderá apreciar o sentido do acolhimento dessa doação feita 216 
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pela Prefeitura de Camaçari; segundo, outra informação importante, é que, além dessa 217 

doação que é um dado sensacional, nós obtivemos a aprovação do Relatório e a  218 

renovação do CAPES PRINT por mais dois anos, que será o primeiro item da Ordem do 219 

Dia desta reunião, a ser apresentado pelo Professor Olival Freire Junior. Antecipo, 220 

também, um dado que tem afligido as pessoas, acerca das listas de todos os alunos 221 

matriculados que não preencheram o formulário ou declararam não estar vacinados, de 222 

modo a propiciar o controle vacinal; então, já temos as listas e elas serão encaminhadas, 223 

cabendo aos Colegiados e Departamentos complementarem o nosso gesto fundamental 224 

do controle vacinal. E reitero que a nossa Resolução está em vigência, o nosso Plano de 225 

Contingência também, nós não alteramos os nossos planos, ao contrário, nós 226 

pretendemos que só possam ocorrer atividades em espaços com condições sanitárias 227 

adequadas. A UFBA está seguindo, e aqui, também, já antecipo, Professor Miguez, 228 

como informe, que muitas questões operacionais foram trazidas para a gestão: 229 

questionamento sobre a qualidade das máscaras, tenho sido constatado que ele é 230 

pertinente em muitos casos, estamos verificando lotes que foram desiguais, lotes que 231 

tinham material desigual, então, as máscaras que não tiverem qualidades serão 232 

recolhidas e nós estamos providenciando um controle especial a esse respeito; quero 233 

agradecer, especialmente, as considerações muito importantes que foram trazidas pela 234 

Professora Mônica, da Escola de Nutrição, que ensejaram  um exame cuidadoso e uma 235 

resposta muito precisa da PROAD a esse respeito. Tenham certeza que nós teremos 236 

equipamentos com a qualidade compatível para o exercício das nossas atividades 237 

presenciais na Universidade Federal da Bahia; isso é uma forma de atuar de forma 238 

compartilhada, ou seja, o zelo, o controle é feito por todos nós, nós estamos juntos para 239 

procurar as soluções adequadas. Destarte, a comunidade reage a algo feito de maneira 240 

impositiva pela Administração Central, mas a comunidade coopera porque nós todos 241 

fazemos parte da mesma defesa da vida, das condições de trabalho adequado. 242 

Encerrando então o expediente, eu gostaria de informar ao Conselho Universitário, e 243 

peço a Dona Terezinha que isto seja registrado em Ata com todo cuidado, que o Colégio 244 

Eleitoral para a construção da lista tríplice a ser apresentada ao Ministério da Educação 245 

para indicação do futuro Reitor ou Reitora e do Vice-Reitor ou Vice-Reitora da 246 

Universidade Federal da Bahia será convocado para o dia 1º de junho de 2022. O 247 

Colégio Eleitoral é um Fórum independente, é um Fórum que, certamente, será sensível 248 

à nossa comunidade, mas ele é independente. Não vincula a sua decisão a nenhuma 249 

outra decisão. É o exercício próprio da autonomia da nossa Universidade, não obstante 250 

em observância à legislação que regulamenta a constituição da lista tríplice para escolha 251 

do Reitor e Vice-Reitor das Universidades Federais. Dando esse informe sobre a 252 

convocação do Colégio Eleitoral para o dia 01.06.2022 com vistas à elaboração da lista 253 

tríplice, objetivando a sua sucessão na Reitoria, o Senhor Reitor obteve a anuência de 254 

todos os membros do Conselho Universitário. Em seguida, o Senhor Presidente 255 

submeteu à aprovação do plenário do Conselho a minuta da Ata da reunião realizada no 256 

dia 14.12.2021, distribuída previamente, a qual foi aprovada, por unanimidade, com 257 

uma pequena correção, onde se lia “menções de trabalho”, passou-se a ler “missões de 258 

trabalho”. Ordem do Dia, Item 01: Relato e renovação do CAPES PRINT. Relator: 259 

Professor Olival Freire Junior. Inicialmente, o Professor Olival Freire pediu 260 



7 
 

desculpas aos membros do Conselho porque estava falando pelo notebook no aeroporto, 261 

portanto, em condições um pouco precárias, vez que em um ou outro momento algum 262 

áudio chamando para voo interfira na audição. Ato contínuo, o Relator Olival informou 263 

que ele havia preparado uns slides acerca da renovação do CAPES PRINT (Formulário 264 

de Inovação. Plano de Trabalho para Internacionalização), embora, no momento, eles 265 

sejam dispensáveis na sua apresentação, não obstante, ele queira que esses slides sejam 266 

compartilhados com o Conselho posteriormente. Desse modo, o Professor Olival disse 267 

que ele explicará o que está nos slides, mas que irá falar direto, sem se deter neles. 268 

Preliminarmente, devo informar que o balanço do nosso Relatório indica o êxito que 269 

nós obtivemos, mesmo nas condições adversas da pandemia, nós tivemos cerca de 250 270 

docentes, discentes e técnicos que realizaram missões ou receberam bolsas para estada 271 

no exterior. E esse Relatório foi a base da avaliação feita pela CAPES, através da qual 272 

nós obtivemos, então, esse resultado bastante positivo, ou seja, nós tivemos renovado o 273 

CAPES PRINT UFBA por um período, em princípio, de dois anos, mas que nós vamos 274 

tentar argumentar junto à CAPES no sentido de que essa renovação deve se estender 275 

por, pelo menos, três anos, porque o período inicial do CAPES PRINT foi, fortemente, 276 

prejudicado pela existência da pandemia. Destarte, a conclusão mais importante que eu 277 

quero tirar desse êxito da UFBA é que essa renovação significou o reconhecimento do 278 

Plano Institucional de Internacionalização da UFBA por esse Comitê que o avaliou e, 279 

como os membros do Conselho devem lembrar, esse Plano contempla todas as grandes 280 

áreas do conhecimento, com o argumento de que a UFBA tem excelência em todas 281 

essas grandes áreas e, por isso mesmo, nós não tivemos o nosso projeto aprovado a 282 

princípio. Nós, a Unicamp e outras universidades também não fomos aprovadas na 283 

primeira rodada. Nós recorremos dessa decisão e ganhamos. O fato de agora, no 284 

processo de renovação, nós termos tido um parecer que não aponta, em nenhum 285 

momento, problema do tipo, por exemplo, de nosso plano ser muito disperso, porque 286 

incluiu todo mundo, ou porque tinha muitos temas, nada disso apareceu como ressalva, 287 

ao contrário, quem se der ao trabalho de ler o parecer que tem quatro páginas, o qual, 288 

também, vou pedir que seja distribuído aos membros do Conselho, verão que ele é 289 

extremamente positivo no que diz respeito à execução desse projeto do CAPES PRINT. 290 

Então, acho que essa é a primeira conclusão importante para a UFBA. O parecer tem 291 

uma série de sugestões que eu vou sintetizar aqui em duas ou três. Nós, ontem, 292 

reunimos o Comitê Gestor do CAPES PRINT, gastamos horas examinando esse 293 

parecer, vamos continuar examinando; ele, também, será examinado pelos 294 

Coordenadores de Pós-Graduação e eu peço o apoio dos Diretores aqui presentes para 295 

que ajudem os Programas de Pós-Graduação e as Unidades Universitárias, porque o 296 

parecer tem várias sugestões, não obstante, eu não proponho que nós aceitemos todas as 297 

sugestões, mas a maior parte delas são muito positivas. Eu diria que as sugestões podem 298 

ser agrupadas em duas grandes rubricas: primeiro, eles pedem uma internalização nos 299 

Programas de Pós-Graduação das políticas que configuram o Plano de 300 

Internacionalização da UFBA, ou seja, eles pedem que os Programas de Pós-Graduação 301 

capilarizem mais um conjunto de atividades que foram relatadas e que são meritórias, 302 

que vão, por exemplo, desde o programa de proficiência mística, até coisas, como por 303 

exemplo, política de validação de créditos, como aulas, dependendo da disciplina, 304 
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dependendo do conteúdo, em língua estrangeira. Então, assim, a primeira sugestão que 305 

eles enfatizaram foi essa, a internalização. Eles foram muito enfáticos. Eles querem uma 306 

página no CAPES PRINT que seja mais robusta; uma página onde toda informação que 307 

diga respeito a internacionalização  possa ser obtida; e, nessa crítica, eles estão cobertos 308 

de razão, mas nós temos dificuldade para enfrentar isso, conquanto precisaremos 309 

enfrenta-la. Existe uma outra sugestão que a gente deve discutir, porque  eles sugerem, 310 

o parecer sugere, que, via de regra, tudo esteja articulado ao Plano de 311 

Internacionalização; só para finalizar, dentro dessa ideia de tudo estar ligado ao Print, 312 

eles propõem que a política de contratação de visitantes, que foi elogiada explicitamente 313 

no edital, ela esteja vinculada ao Print  e nós achamos que não é o caso, porque o Print, 314 

mesmo com a natureza inclusiva que nós o organizamos na UFBA, ele não expressa 315 

toda a Pós-Graduação e toda a Pesquisa que é desenvolvida na UFBA. Nós temos 316 

cursos que não tem Doutorado, que nós queremos apoiar, tem cursos que ainda estão 317 

com o conceito 3 e nós temos cursos que poderão surgir, cursos emergentes e, portanto, 318 

a política da UFBA em relação, por exemplo, aos professores visitantes, não pode ser 319 

limitada àqueles programas que já estão integrados no CAPES PRINT, vez que,  por 320 

exemplo, nós tivemos bons visitantes estrangeiros atraídos para o Programa de Saúde do 321 

Trabalho de Ambiente, que não está no CAPES PRINT porque não preenchia o critério 322 

de ser um curso com Mestrado e Doutorado com conceito 4. Prosseguindo na sua 323 

explanação acerca do CAPES PRINT, o Professor Olival referiu que, globalmente, 324 

todas as sugestões são positivas, convergem para esses dois aspectos de referência, uma 325 

página mais robusta que permita uma maior visibilidade, uma maior transparência do 326 

exposto realizado e uma maior capilarização, uma maior internalização das iniciativas. 327 

Ademais, eles fizeram, também, uma recomendação que eles fazem para todos os 328 

programas, e nós achamos correto, no sentido de que as universidades assumam o 329 

desafio de trabalhar com o Plano Estratégico de Internacionalização, ao qual o CAPES 330 

PRINT esteja relacionado, não obstante esse Plano deve ser debatido, deve ser 331 

incorporado ao PDI, como no caso da UFBA que deve estar incorporado, mas ele deve 332 

ser revisado periodicamente, como o PDI deve ser revisado periodicamente. Nós 333 

achamos que essa recomendação é totalmente pertinente e, mais uma vez, eu queria 334 

fazer uma conclamação na perspectiva de que os diretores e diretoras aqui presentes 335 

colaborem, se engajem nesse esforço, porque esta é uma recomendação de fazer do 336 

Plano de Internacionalização da Universidade um elemento do cotidiano, do fazer 337 

universitário, no caso, do fazer UFBA. Enfim, eu encerro a minha apresentação com 338 

uma conclusão que nós tiramos ontem no Comitê Gestor, no sentido de que a UFBA 339 

deve considerar o Print um plano estratégico para a UFBA, seja pelos valores, cerca de 340 

32 milhões ao longo de quatro, depois cinco anos, o qual não é um valor desprezível, 341 

por nenhuma comparação que se faça, por exemplo, isso é da ordem do que nós 342 

capitávamos na FINDEP, nos melhores tempos dos bons editais da FINDEP, mas 343 

também porque, pela primeira vez, nós tivemos recursos federais, recursos públicos para 344 

um Plano de Internacionalização elaborado pela própria gestão da Universidade, em 345 

sintonia com o plano estratégico da Universidade. A segunda conclusão que nós 346 

discutimos ontem, Reitor, lhe envolve diretamente como representante da Universidade, 347 

e temos expectativa, também, que envolva o futuro dirigente da Universidade; é que a 348 
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UFBA deve solicitar, formalmente, a manutenção da íntegra do projeto que foi 349 

conquistado, porque nós perdemos dois anos de execução do projeto (2020 e 2021) por 350 

causa da pandemia; então, nós devemos nos antecipar à CAPES e dizer que é preciso 351 

que esse CAPES PRINT seja considerado como um ano de execução, o que realmente 352 

aconteceu, e que os três anos seguintes sejam deslocados para 2022, 2023 e 2024 e 353 

mesmo aquela pequena quantia que foi portada no primeiro ano e deslocada para o 354 

quinto ano, que vá para 2025, ou seja, é uma defesa que a Universidade, ou as outras 355 

universidades, também, devem exercer, visto que não é o caso somente da UFBA, de 356 

uma execução da íntegra do que foi o CAPES PRINT e da íntegra do que a UFBA 357 

conquistou quando ganhou o CAPES PRINT; então, é uma demanda que se junta àquela 358 

que eu fiz referência na última reunião do CONSUNI, inclusive, de modo a garantir que 359 

a Universidade tenha autonomia. E a terceira e última conclusão, a conclusão mais 360 

geral: a UFBA deve reforçar a execução do PRINT e cuidar da sua boa gestão. Isso vai 361 

implicar uma série de medidas daqui para frente, mas eu digo é que esse espaço que o 362 

CONSUNI abre para discutir o CAPES PRINT já é uma evidência da importância que a 363 

UFBA atribui a esse Programa e uma evidência do cuidado que a UFBA tem com a boa 364 

gestão desse  Programa. Outras medidas virão e outras medidas devem ser propostas 365 

pelos pesquisadores, pelos Colegiados, pelos Diretores de Unidades Universitárias, 366 

todas convergindo para um reforço na execução da Política de Internacionalização da 367 

Universidade. Encerrada a exposição do Professor Olival, o Magnífico Reitor 368 

parabenizou-o pela condução do importante trabalho, juntamente ao Comitê do CAPES 369 

PRINT da UFBA, que resultou na aprovação da CAPES no sentido da sua renovação 370 

por mais dois anos; disse ter ficado muito orgulhoso pelas decisões por eles tomadas, 371 

inclusive, pela recusa do Comitê relativa à segunda recomendação contida no parecer de 372 

avaliação da CAPES, no que respeita à vinculação de todo o processo de Professor 373 

Visitante ao CAPES PRINT; acrescentou alguns outros comentários e ressaltou que o 374 

Professor Olival “não é só um líder natural, mas também um líder sobrenatural, porque 375 

colocou uma tarefa importante para nós, que é, exatamente a de brigar pela manutenção 376 

da íntegra do projeto conquistado”. Em seguida, o Magnífico Reitor franqueou a palavra 377 

aos Conselheiros, dela fazendo uso, apenas o Conselheiro Ricardo Miranda, que, 378 

inicialmente, parabenizou o Professor Olival, também, pela condução do 379 

importantíssimo programa de reforço e seu viés de internacionalização da pesquisa e 380 

reiterou o espírito da proposta da UFBA no que respeita a procurar abranger, o máximo 381 

possível, todas as áreas, todos os programas que se enquadravam nas exigências 382 

impostas pelo próprio edital do CAPES PRINT. Por fim, o Conselheiro Ricardo 383 

reportou-se, sucintamente, a um problema ocorrido no Instituto de Física, que 384 

inviabilizou, naquele momento, de o referido Instituto participar com o seu programa do 385 

edital do CAPES PRINT,estando na expectativa de, no próximo período, vir a ser 386 

incluído. Finalizando essa questão, o Professor Olival disse concordar com a 387 

preocupação do Conselheiro Ricardo, que fez uma referência específica ao caso de 388 

Física, mas disse que ele generalizaria e que na continuidade da execução do CAPES 389 

PRINT, respeitadas as circunstâncias e as obrigações legais, nós devemos buscar 390 

incorporar aqueles novos programas que venham preencher os mesmos requisitos 391 

legais. Então, acho que certamente é uma ponderação correta e adequada. Item 02 da 392 
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pauta: Avaliação da situação da pandemia e início do semestre 2022.1. Relatoria: 393 

Conselheiro Eduardo Luiz Andrade Mota. Iniciando a sua longa exposição acerca da 394 

pandemia COVID 19, o Conselheiro Eduardo Mota, preliminarmente, agradeceu a 395 

colaboração de todos os membros do Comitê de Assessoramento do Coronavírus e, em 396 

seguida, referiu que, a partir daquela Nota Técnica encaminhada a todos os dirigentes, 397 

eles fizeram uma atualização da referida Nota; disse que terminara ontem um pequeno 398 

levantamento e, a esta altura, já respondera a 135 solicitações de toda ordem e agora 399 

estamos respondendo aos diversos Planos de Biossegurança que as Unidades têm 400 

encaminhado. Sequencialmente, o Conselheiro Eduardo Mota deu início, efetivamente, 401 

à apresentação de slides, a serem distribuídos aos Conselheiros, com registros de dados 402 

relativos ao número de contaminados e de óbitos pela COVID 19 e pela Ômicron em 403 

alguns países do mundo e, especialmente reportou-se aos dados do Brasil, da Bahia, de 404 

Salvador, de Vitória da Conquista e de Camaçari, além dos números de vacinados e não 405 

vacinados e, nesse sentido, o Conselheiro Eduardo informou que estes foram retirados 406 

de uma publicação do CDC-Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, porque 407 

esse órgão é o único que comparam vacinados e não vacinados na evolução da 408 

pandemia. As observações dos gráficos mostram que não vacinados têm o risco 3,2, ou 409 

seja, três vezes maior de positivar para COVID e 41 vezes maior risco de morte, 410 

comparando com os indivíduos completamente vacinados e que tomaram a dose de 411 

reforço; essas informações são inconteste, desse modo pode-se dizer que essa última 412 

onda que acometeu o mundo inteiro, a onda Ômicron da COVID 19 é uma pandemia de 413 

não vacinados; são eles que se encontram hoje nas UTIs, nos hospitais e respondem pela 414 

expressiva maioria dos óbitos pela doença. A pandemia, tem evoluído em alguns países, 415 

por conta dessa onda da Ômicron, a exemplo da França, Portugal, Alemanha, Canadá. 416 

No Brasil, a partir de 31 de janeiro, começou-se a observar um descenso, consistente 417 

nas últimas três semanas de fevereiro, portanto, fica claro que se nada de extraordinário 418 

acontecer, nós vamos continuar com a curva em descenso nas próximas semanas. A 419 

vacina começou a ser dada há um ano e ele disse que essa queda é, também, o efeito da 420 

cobertura vacinal. Em relação, especificamente, ao Estado da Bahia, ele afirmou que as 421 

notícias são boas, acrescentando que, a partir da primeira semana de fevereiro, observa-422 

se uma redução progressiva e consistente do número de casos, assim como há sinais 423 

claros de que a mortalidade está estável, mas também apresentando algum descenso. Em 424 

Salvador, os números do descenso são ainda maiores comparados a todo o 425 

Estado.Ademais, o Conselheiro Eduardo, também, trouxe os dados de Camaçari e 426 

Vitória da Conquista, referindo que em ambos os Municípios a situação da pandemia é 427 

de estabilidade, já evoluindo para o descenso, principalmente no número de óbitos. 428 

Outras informações sobre a situação da pandemia em alguns países, no Brasil, no 429 

Estado da Bahia, em Salvador e nos dois Municípios da Bahia já referidos, 430 

especialmente, sobre a cobertura vacinal com dados mais detalhados estão registrados 431 

nos slides que serão distribuídos a todos os Conselheiros. Encerrada a explanação do 432 

Conselheiro Eduardo, o Magnífico Reitor retomou a palavra e, inicialmente, 433 

parabenizou e agradeceu o trabalho conduzido pelo Conselheiro Eduardo juntamente 434 

com o Comitê de Assessoramento e, também, com a PROPLAN ao longo desse tempo e 435 

disse querer aproveitar para, até mesmo, tirar algumas dúvidas. Prosseguindo, Sua 436 
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Magnificência lembrou que no dia 18 de março de 2020, nós decidimos suspender as 437 

atividades presenciais na nossa Universidade; desde então, Eduardo, tem sido um guia 438 

seguro; nós, o tempo inteiro estivemos em sintonia com as melhores orientações 439 

sanitárias, então, às vezes essas orientações não agradavam a algumas pessoas, ora 440 

agradavam outras, mas nós nos mantivemos firmes no sentido de dizer é isso que 441 

protege a vida, esse é o cenário etc. Se eu estou entendendo bem, é muito importante o 442 

que o Comitê está dizendo, que  temos sim condições de manter a nossa Resolução,  443 

inclusive, é claro que o primeiro acerto da nossa Resolução parece-me ser a exigência 444 

da comprovação vacinal e essa exigência é condição sine qua non para se pensar com 445 

seriedade a retomada de atividades presenciais,  não é a única, mas é essencial. 446 

Continuando, o Magnífico Reitor referiu que todos sabem que a decisão do Supremo 447 

Tribunal Federal, amparando a nossa autonomia no sentido de exigir a comprovação 448 

vacinal, foi um gesto fundamental para combater qualquer tentativa individual que 449 

quisesse se sobrepor ao interesse coletivo em defesa da vida, de proteção da Instituição; 450 

primeiro, a cobertura vacinal, segundo dados atualizados, diz que foram 41.489 451 

formulários respondidos e a proporção de resposta mostra que, desse quantitativo, 452 

98,5% da nossa comunidade que respondeu está com a vacinação completa e até a 453 

terceira dose, que é importantíssima nos casos em que cabe. Mas não é somente a 454 

vacinação, aí é uma pergunta até para o Pró-Reitor que está em sintonia com a PROAD: 455 

podemos garantir à comunidade que serão oferecidos, também, os equipamentos de 456 

proteção individual?  Nesse sentido é muito importante a sintonia de cada Unidade, cada 457 

Setor com a PROAD para providenciar isso. Em seguida, o Conselheiro Pró-Reitor, 458 

Eduardo Mota comentou os dados trazidos pelo Magnífico Reitor relativos à 459 

comunidade UFBA completamente vacinada em relação ao total dos que responderam 460 

ao formulário; então, eu lhe asseguro que a nossa cobertura é muito superior à média 461 

brasileira, à média do Estado, e de Salvador, o que demonstra que a comunidade 462 

universitária é melhor informada, adere melhor, com mais consciência à necessidade de 463 

vacinar como um elemento de proteção individual, mas principalmente um elemento de 464 

proteção coletiva. Eu gostaria que a população brasileira tivesse a atitude que a nossa 465 

comunidade da UFBA teve em relação à vacina. Nós já ultrapassamos os 98% então, 466 

nossos colegas já completamente vacinados. Prosseguindo, o Conselheiro Pró-Reitor 467 

aduziu que, com relação ao orçamento, iria dar uma rápida notícia, que, no dia 11 de 468 

fevereiro, foi publicado o Decreto de execução orçamentária, mas não recebemos, 469 

ainda, os créditos do orçamento deste ano; portanto, o que recebemos agora foi o 470 

terceiro um doze avos; quero crer que, até o final do mês, nós receberemos todos os 471 

créditos, tanto de custeio quanto de capital; vocês sabem que quando o Governo libera 472 

um doze avos, nesses dois a três meses do ano, não libera recurso de capital;  entretanto, 473 

o material para o controle da pandemia, máscara, os EPI’s todos, álcool gel, compra-se 474 

com recurso de custeio; nós podemos até chegar ao ponto de cortar cafezinho, mas não 475 

vai faltar a máscara, N95, inclusive; eu tenho orientado a CNP que atendam os pedidos, 476 

explique, alguns não sabem a diferença, onde deve se usar um ou outro tipo;  não haverá 477 

restrição orçamentária para tudo que for necessário a fim de que tenhamos atividades 478 

presenciais com segurança, com tranquilidade e com o mínimo risco. Risco zero não 479 

será, até porque estamos expostos, no nosso dia a dia, a várias outras oportunidades de 480 
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contaminação, mas, certamente, nas nossas atividades vamos trabalhar com a maior 481 

segurança possível. É claro que quem estiver vacinado, eventualmente, pode ser 482 

infectado pelo vírus, mas todos sabem disso, se o caso não for assintomático vai ser 483 

detectado com o exame positivo; e, às vezes, é mais leve que uma gripe ou sintomas que 484 

são toleráveis e que não exigem sequer atendimento em unidade hospitalar ou coisas do 485 

tipo. Então é esse o ponto que precisamos frisar, mas asseguro que não faltarão recursos 486 

para o que for necessário para que tenhamos a maior tranquilidade possível. O 487 

Magnífico Reitor retomou a palavra e complementou com alguns outros comentários: 488 

neste cenário, a gente tem a clareza de dizer que, certamente, a exposição das pessoas ao 489 

vírus não será especial na Universidade; que nesse ambiente de pessoas vacinadas e 490 

com estes cuidados de distanciamento, com máscara etc., certamente, desse modo, não 491 

haverá interferência no aumento de casos; no entanto, o que está ocorrendo é a 492 

exposição das pessoas em várias atividades que já estão acontecendo fora do ambiente 493 

da Universidade. Queria, ainda, lembrar que o Art. 6° da Resolução do CONSUNI 494 

prevê que caso haja necessidade de reavaliá-la no começo do semestre 2022.1, de 495 

acordo com a evolução da situação sanitária da pandemia, o CONSUNI será convocado 496 

para fazê-lo. Quero, também, assegurar à comunidade que nós tivemos o cuidado de 497 

preservar, por meio da nossa Resolução, todo um conjunto de estudantes, de técnicos, 498 

de docentes que poderiam se valer de certas situações para dizer que deve continuar no 499 

trabalho remoto; um item que, às vezes, pode gerar alguma dificuldade de compreensão, 500 

e, mediante autodeclaração, também o estudante que se insira nesse item pode solicitar 501 

exercícios domiciliares, caso não tenha sucesso em se matricular em algum dos 502 

componentes curriculares remotos; não obstante, é importante que o estudante 503 

comprove que não foi bem sucedido ao se matricular em uma atividade remota e nós 504 

faremos todo o trabalho para atender o que está na Resolução. Além disso, Eduardo, eu 505 

quero registrar, também, que o Plano de Biossegurança e o Plano de Contingência da 506 

Universidade continuam valendo. O Comitê está atento, mas houve inquietações acerca 507 

disso. A determinação sobre o tempo de permanência nos espaços, a determinação sobre 508 

os ambientes que podem ser utilizados e os que não podem. Eu queria lhe pedir, 509 

Eduardo, para esclarecer esses aspectos e depois eu quero acrescentar uma proposta que 510 

estamos fazendo acerca da primeira semana de atividades. Por favor, Eduardo, fale 511 

sobre o Plano de Contingência. O Conselheiro Eduardo respondeu que o Plano de 512 

Contingência, que tem medidas de biossegurança, já foi editado para o semestre 2022.1 513 

e está valendo na íntegra. Já ocorreram alguns questionamentos, como por exemplo, 514 

sobre o tempo de afastamento de pessoas que foram contaminadas com a COVID 19se 515 

seria reduzido para dez dias, como já aconteceu, por exemplo, com servidores do 516 

Estado, e a nossa opinião é que não, inclusive, com relação à variante ômicron, a 517 

Organização Mundial de Saúde insiste de que deve ser catorze dias ou até o 518 

desaparecimento dos sintomas ou a um teste negativo. Sequencialmente, o Magnífico 519 

Reitor informou que tem conversado com os Conselheiros e com Eduardo a esse 520 

respeito e tenho uma sugestão que é o fato de termos definido o início das atividades 521 

para o dia 07 de março e a nossa ideia é fazer uma semana de acolhimento virtual. 522 

Nessa semana, não se pretende coibir ou proibir alguma atividade presencial já 523 

planejada, desde que atenda as medidas de segurança previstas; nós tivemos o cuidado 524 
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de, na nossa matrícula, para cada disciplina criada, mesmo as presenciais, foi criada 525 

uma sala virtual. Nós temos, é claro, uma série de salas remotas, evidentemente muitas 526 

disciplinas serão feitas nessa modalidade, mas para as atividades presenciais é possível 527 

que na primeira semana os alunos sejam recebidos em uma sala virtual e com isso as 528 

atividades começam, os docentes podem, nesse ambiente virtual, falar do seu plano de 529 

trabalho, método, bibliografia, passar material, passar orientações e, inclusive, cobrar, 530 

nesse ambiente virtual, e alertar o aluno que o mesmo não poderá estar presencialmente 531 

se não cumprir o requisito de preencher o formulário e comprovar o esquema vacinal 532 

completo; e, caso algum aluno inscrito em componente presencial não apresente a 533 

comprovação do esquema vacinal completo, o professor pedindo e o aluno insistindo 534 

em permanecer em aula, ele pode vir a ter cancelada a sua inscrição nesse componente 535 

pelo Colegiado, que é uma atitude de agressão à decisão coletiva e à saúde e à 536 

segurança das pessoas e isso está amparado no Regimento Geral da UFBA, no Art. 34, 537 

que lembra que compete ao Colegiado fixar normas quanto à inscrição em componentes 538 

curriculares e à integralização do curso e decidir sobre procedimentos relativos aos 539 

pedidos de matrícula, trancamento, aproveitamento de estudos, ou seja, nesse momento 540 

vale nosso Regimento para essa exigência definida pela Instituição sobre uma condição 541 

essencial para estar presentes em atividades presenciais. A partir de agora, nós já 542 

estaremos enviando as listas dos alunos vacinados ou não e já estaremos fazendo 543 

gestões junto àqueles alunos, especificamente, matriculados em atividades presenciais e 544 

que por acaso não responderam o formulário ou não declararam já estarem vacinados. 545 

Isso, inclusive, nos dá uma certa folga nessa semana de acolhimento por razões que eu 546 

já coloquei. O Restaurante Universitário, entretanto, poderá começar sim, dia 14 de 547 

março, ou seja, na segunda semana, estamos lutando, então, para tudo estar em ordem.  548 

Tive a satisfação de saber que várias Unidades Universitárias estão já propondo 549 

semanas pedagógicas, semanas de acolhimento, semanas de saudação aos novos 550 

estudantes etc. e algumas dessas são presenciais, mas muitas são remotas.  Queremos 551 

nessa semana começar com uma Mesa inaugural, coordenada pelo Conselheiro Eduardo 552 

Mota, com convidados, sobre a pandemia, e outras Mesas orientando como proceder, 553 

orientando o que fazer, debatendo temas de interesse da nossa comunidade. Ao final de 554 

todos esses esclarecimentos do Magnífico Reitor, o Conselheiro Eduardo Mota 555 

relacionou os convidados confirmados que irão participar da Mesa inaugural: 556 

Professores Maurício Barreto, Glória Teixeira, ambos da UFBA, Professor Gunarda, do 557 

Rio de Janeiro, e o Professor Vanderson, de Brasília, este que foi Secretário Executivo 558 

do Ministério da Saúde, que têm acompanhado a pandemia com um trabalho muito 559 

bom, enfim, vamos trazer os especialistas para nos ajudar a pensar e estabelecer as 560 

novas rotinas e tudo que precisamos fazer para conviver com a pandemia e realizar as 561 

nossas atividades. Em seguida, o Magnífico Reitor franqueou a palavra aos inscritos. O 562 

primeiro inscrito foi o Conselheiro servidor técnico-administrativo Jomar Fadigas, que 563 

não conseguiu se pronunciar em virtude de um problema no seu som; o segundo inscrito 564 

foi o Conselheiro Antônio Bomfim Moreira que procedeu a um consubstanciado 565 

pronunciamento com foco no segundo item da pauta, manifestando uma certa 566 

preocupação, e, ao final foi elogiado pelo Magnífico Reitor; resolvido o problema do 567 

microfone do Conselheiro Jomar, lotado na SUMAI, este realizou a sua manifestação, 568 
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dizendo estar muito feliz e orgulhoso pelo reconhecimento do valoroso trabalho dos 569 

servidores da SUMAI, ressaltado por diversos Conselheiros. Antecedendo o 570 

pronunciamento do Conselheiro Vice-Reitor, o Magnífico Reitor informou que o 571 

Conselheiro Paulo Miguez vai estar como Presidente do Comitê de Acompanhamento 572 

das Atividades Presenciais e irá tratar dos assuntos mais operacionais, registrando que 573 

questões mais diretas são objeto de um acompanhamento que, alíás, tem Bonfim, tem 574 

Jomar, tem pessoas que já fazem parte desse Comitê e que, certamente, poderão 575 

verificar caso a caso, situação a situação etc. e, até lá, não nos furtaremos de dar 576 

orientações e estar acompanhando. Mas as partes mais operacionais, eu pediria que as 577 

pessoas lembrassem que a nossa Resolução constituiu, exatamente, esse mecanismo 578 

precioso no Art.5°, que vai monitorar, relatar as condições laborais e o desenvolvimento 579 

das atividades técnico- administrativas e acadêmicas. Logo após, o Conselheiro Paulo 580 

Miguez colocou que nós já temos todo o conjunto de dados sistematizados, estamos 581 

fechando as últimas informações, como estas que o Professor Eduardo nos trouxe hoje e 582 

o Comitê de Acompanhamento do Semestre vai estar sendo convocado para sua 583 

primeira conversa no dia três de março, portanto, antes da abertura do semestre e, 584 

certamente, até sexta-feira está saindo o e-mail com a convocação dos colegas do 585 

Comitê. Em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra, e, a partir daí, muitos 586 

Conselheiros dela fizeram uso, a seguir nomeados, em longos pronunciamentos e sobre 587 

assuntos diversos, embora relacionados aos itens da pauta, dúvidas e outros, cujos 588 

referidos pronunciamentos estão gravados eletronicamente, mas não registrados na Ata, 589 

o que resultaria em um número enorme de páginas a serem digitadas. Foram estes os 590 

Conselheiros que se pronunciaram, alguns mais de uma vez: Gilberto Cafezeiro 591 

Bonfim, Dirceu Martins, Emanuel Vasconcelos, Ricardo Miranda Filho, Sérgio 592 

Ekerman, Luís Augusto Vasconcelos, Tatiana Dumêt, José Maurício Brandão, 593 

Luciene Fernandes, João Martins Tude, Cássia Maciel, Hugo Leonardo Correia, 594 

Anderson Ferreira, Pedro Nascimento Diniz, Júlio Rocha, Denis Soares, Sonia 595 

Chaves, além de Antônio Bomfim e Jomar Fadigas que já haviam se manifestado 596 

na primeira vez, no início da sessão, mas também o fizeram posteriormente, bem 597 

como, como convidado, o Professor Penildon Silva Filho. Durante a reunião o 598 

Conselheiro Ricardo Miranda levantou uma questão adicional acerca da inscrição do 599 

aluno no componente presencial se o mesmo não regularizar sua situação vacinal; nesse 600 

sentido, o Magnífico Reitor concordou com a proposta do Conselheiro Ricardo no 601 

sentido de aprovar uma Resolução específica, acrescentando um §3° ao Art. 2° da 602 

Resolução 07/2021, com o texto por ele sugerido e colocado no chat, tendo sido essa 603 

proposta aprovada por unanimidade. Além disso, o Conselheiro Ricardo pronunciou-se 604 

acerca de questionamento apresentado por outros Conselheiros e pelo Pró-Reitor de 605 

Ensino de Graduação: ao solicitar o direito a exercícios domiciliares, previsto no § 9° do 606 

Art. 1° da Resolução n° 07/2021do CONSUNI, o(a) discente deveria realizar as 607 

comprovações exigidas pela Resolução CAE 05/2018 ou seria suficiente a 608 

autodeclaração? O mencionado Conselheiro manifestou seu entendimento de que a 609 

autodeclaração seria suficiente. O Magnífico Reitor considerou que a questão não 610 

deveria ser objeto de deliberação naquele momento e propôs, conforme o próprio 611 

Conselheiro sugerira, que a mesma fosse remetida à Procuradoria Federal junto à UFBA 612 
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para emissão de parecer, obtendo, então, o Senhor Presidente, a concordância do 613 

Conselheiro Ricardo e dos demais. Prosseguindo, o Magnífico Reitor, primeiramente, 614 

reiterou a proposta da semana de acolhimento, que é virtual; no entanto, ela não proíbe, 615 

é claro, que se alguma atividade presencial está prevista para ocorrer e não puder ser 616 

deslocada para a segunda semana, precisa respeitar, restritamente,todas as medidas 617 

sanitárias, então, nós podemos colocar dessa maneira; segundo ponto, o Comitê de 618 

Acompanhamento das Atividades Presenciais se reunirá na próxima semana e 619 

examinará, eu já peço aqui um relatório, registrando todas as situações de espaços, de 620 

infraestrutura, que exigirão alguma atenção especial, como o PAF VI, algumas pessoas 621 

podem mencionar outros PAF’s etc. Aproveito para explicar, mais uma vez, o que foi 622 

dito no início, que houve uma quebra de um cabo de alta tensão e que está sendo feito o 623 

reparo e estará pronto para o começo das atividades presenciais, inclusive no RU, dia 14 624 

de março; dirigindo-se à Conselheira Alvanita, esclareceu que está sendo feita uma 625 

gestão pela SUMAE junto à Coelba e isso será resolvido a tempo da retomada das 626 

atividades no Instituto de Letras. Demais disso, o Magnífico Reitor referiu que questões 627 

sobre testagens que foram trazidas, por exemplo, pelo Conselheiro Gilberto, serão 628 

enfrentadas pelo Comitê de Acompanhamento das Atividades Presenciais; que já houve 629 

a sinalização do aumento dos nossos contratos e eu quero lembrar que estaremos, sim, 630 

em condições difíceis, sem dúvida, mas a UFBA não adotará uma postura diferente do 631 

que tem sido feito, como se um colapso tivesse impedindo a nossa retomada; nós 632 

estamos enfrentando dificuldades há tempo e a UFBA não vai parar, ao contrário, a 633 

UFBA é nosso juízo e vamos, sim, retomar as nossas atividades. Temos muitas tarefas a 634 

cumprir para sua retomada, como encaminhar as listas para os Colegiados, 635 

Departamentos e estes encaminharão mensagens específicas para os estudantes, 636 

alertando que não poderão frequentar aula presencial sem a vacinação e eu considero 637 

que esta Resolução especifica, proposta pelo Conselheiro Ricardo, onde se acrescenta 638 

ao § 3° do Art. 2° da Resolução 07 de 2021 o seguinte texto: “o discente inscrito em 639 

componente curricular na modalidade presencial que não possuir o esquema vacinal 640 

completo contra a COVID 19 terá sua inscrição cancelada, caso não regularize a sua 641 

situação até que sejam decorridos 25% do semestre letivo”, já aprovada por 642 

unanimidade, me parece que terá um efeito muito importante. Ato contínuo, o 643 

Magnífico Reitor disse estar encerrando a reunião, lembrando que os Planos de 644 

Contingência já aprovados devem ser publicitados, vamos tentar colocar todos esses 645 

Planos na página “UFBA em Movimento”, vamos tentar colocar não só esses planos, 646 

mas também todas as Resoluções pertinentes ao assunto e iniciaremos, a partir de hoje, 647 

uma campanha para divulgar o que será a semana do acolhimento. Nós deveremos fazer 648 

todo um conjunto de orientações, vídeos e acolhemos sugestões das mais diversas 649 

acerca do que pode ser um bom encaminhamento, uma boa condução do trabalho da 650 

nossa Universidade. O Conselheiro Miguez tem tarefa para o Comitê de 651 

Acompanhamento, muitas questões ficaram pendentes para serem encaminhadas 652 

operacionalmente e eu espero que até lá tenhamos alguns resultados para serem 653 

apresentados nessa reunião do Comitê que será conduzida por ele. Vamos deixar os 654 

outros pontos de pauta para outra reunião. A UFBA segue forte, firme e, também, 655 

presencial. Nada mais tendo a ser tratado, o Magnífico Reitor agradeceu a participação 656 
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de todos e declarou encerrada a sessão, sobre a qual, eu, Terezinha Maria Dutra 657 

Medeiros, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, a ser assinada 658 

pelos Conselheiros presentes virtualmente, através do SIPAC, com menção a sua 659 

aprovação, estando os pormenores da reunião gravados eletronicamente.  660 

Aprovada, por unanimidade, em sessão virtual do CONSUNI de 13.06.2022. 661 
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