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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um deu-se início a Reunião 1 

Extraordinária do Conselho Diretor do CAHL, às dez horas e trinta minutos, por 2 

videoconferência, pela plataforma digital Google Meet, para tratar do seguinte ponto de pauta: 3 

1. Posicionamento do CAHL frente às diretrizes Institucionais e protocolos de medidas de 4 

biossegurança, para o enfrentamento à Covid-19, na UFRB.. A presidente da sessão, 5 

professora Dyane Brito, leu a pauta. Estavam presentes os Conselheiros: Dyane Brito, Gabriel 6 

Ávila, Archimedes Amazonas, Antônio Mateus, Amaranta Emília, Albany Mendonça, Prisclila 7 

Miraz, Roseli Amado, Doraliza Monteiro, Juciara Nogueira, Maria Inês Caetano, Jussara Maia, 8 

Heleni de Ávila, Iuri Nobre. Estiveram, também, presentes os(as) docentes Silvia Pereira,  9 

Péricles Diniz, Walter Fraga. Professora Dyane Brito iniciou a reunião agradecendo a presença 10 

dos(as) Conselheiros(as). 1.Posicionamento do CAHL frente às diretrizes Institucionais e 11 

protocolos de medidas de biossegurança, para o enfrentamento à Covid-19, na UFRB. Profa. 12 

Dyane Brito iniciou a abordagem do ponto, tratando sobre o grupo de trabalho constante na 13 

minuta do GT Biossegurança (portaria n.256/2021). Profa. Silvia Pereira chamou a atenção para 14 

o fato de que o documento estabelece fases que, inclusive, já estão sendo vivenciadas na 15 

universidade. No entanto, pontuou que  não informa os critérios para a mudança de fases, nem 16 

se essas fases seriam aplicadas em todos os municípios. Registrou, ainda, que o CAHL não 17 

dispõe de técnicos com formação em biossegurança, para a organização dos espaços. Profa. 18 

Heleni de Ávila tratou sobre as máscaras adequadas e a fiscalização sobre o seu uso, além de 19 

falar sobre a necessidade de criação de grupos de educação popular nos Centros. Questionou 20 

como manter, no CAHL, os ambientes arejados. Entendeu que a questão fica ainda mais 21 

complicada nas residências universitárias, pela dificuldade de se fazer o controle. Considerou 22 

de extrema necessidade a vacinação de toda a comunidade, para o retorno presencial. Profa. 23 

Jussara Maia entendeu ser um fator de vulnerabilidade para os servidores, o retorno presencial 24 

com membros da comunidade ainda não vacinados. Questionou quais atividades, que não 25 

fossem aulas, poderiam ser desenvolvidas sem aglomeração, de modo seguro. Profa. Heleni de 26 

Ávila considerou que, no caso de retorno presencial, este seria apropriado para as 27 

coordenações, discordando da indicação de atividades de orientação, pela exposição 28 

decorrente do deslocamento de alunos. Entendeu, pois, apropriado o retorno das atividades 29 

administrativas, após os servidores estarem imunizados com a segunda dose. Profa. Dyane 30 

Brito fez algumas considerações sobre as dificuldades para o retorno seguro, também para os 31 

servidores técnicos e terceirizados. Profa. Juciara Nogueira entendeu que alguns componentes, 32 

como a parte prática de laboratório, poderiam ser a porta de entrada para o retorno presencial, 33 

isso, num plano B. Lembrou que a entrada no CAHL deve ser controlada, sob pena de surgirem 34 

situações graves, desencadeadoras de responsabilizações. Profa. Heleni de Ávila ressaltou que 35 

apenas as vigilâncias sanitária e epidemiológica podem estabelecer prazos para o retorno 36 

seguro das atividades. Pontuou a relevância do retorno através dos laboratórios, embora 37 

entenda a necessidade de higienização após cada uso. Prof. Gabriel Ávila entendeu que não há 38 

possibilidade de retorno presencial em 2021, mas apenas em 2022. Analisou que a tendência é 39 

de uma terceira onda, ainda este ano. Profa. Roseli Amado questionou a possibilidade de 40 
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solicitar as vacinas para os estudantes de licenciaturas que poderão estar em estágio 41 

supervisionado, de acordo com as decisões das secretarias de educação de Cachoeira e dos 42 

Municípios próximos, caso aconteça o retorno presencial às aulas, nestes municípios. Profa. 43 

Amaranta Emília ponderou que um plano de retomada, antes que os servidores estejam 44 

vacinados, seria muito arriscado. Considerou que medidas não consequentes, provenientes de 45 

pressões políticas, lhe causa preocupação, especialmente em função do restante da 46 

comunidade não estar no grupo prioritário de profissionais da educação. Profa. Jussara Maia 47 

entendeu que os laboratórios não deveriam ser a porta de entrada para o retorno presencial, 48 

no entanto, considerou importante que os docentes se disponibilizem para o retorno de 49 

algumas atividades. Profa. Albany Mendonça constatou que todos os alunos que fazem estágio 50 

na saúde, no Hospital Regional, já foram vacinados, de modo que o CAHL, nesse aspecto, está 51 

bastante atrasado, vez que os estagiários de serviço social ainda não foram imunizados. Não 52 

havendo nada mais a tratar, encerrou-se a sessão, e eu, Aline Borges de Oliveira, chefe da 53 

Secretaria Administrativa do CAHL, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais 54 

presentes à reunião.  55 
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