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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA, 1 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2021 2 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de outubro do ano de dois mil e vinte 3 

e um, no Portal do Serviço de Conferência Web da RNP, na comunidade virtual 4 

denominada “Congregação IFUFBA”, reuniu-se a Congregação do Instituto de Física(IF) 5 

para reunião extraordinária, sob a presidência do professor Ricardo Carneiro de Miranda 6 

Filho, Diretor do IF; com a presença de: Cássio Bruno Magalhães Pigozzo, Vice-Diretor; 7 

Maria Cristina Martins Penido, Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação em 8 

Física;   Alanna Costa Dutra, Vice-Coordenadora do Colegiado dos Cursos de Graduação 9 

em Física;Carlos Alessandre Domingos Lentini, Chefe do Departamento de Física da 10 

Terra e do Meio Ambiente (DFTMA); Mário Cezar Ferreira Gomes Bertin, Chefe do 11 

Departamento de Física do Estado Sólido (DFES); Humberto de Almeida Borges, Chefe 12 

do Departamento de Física Geral (DFG);Maria das Graças Reis Martins, Representante 13 

do Corpo Docente; Maria do Rosário Zucchi, Representante do Corpo Docente (suplente); 14 

Esdras Santana dos Santos, representante do Instituto de Física no Conselho Acadêmico 15 

de Ensino (CAE); Thierry Jacques Lemaire, representante do Instituto de Física no 16 

Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX); André Luiz Pires de Souza Leal, 17 

representante dos servidores técnico-administrativos; Robert Gabriel Santos de Araújo, 18 

representante estudantil; Mariana Teixeira e Filipe Ribeiro, representantes estudantis 19 

(suplentes); João Carlos Salles, Reitor da Universidade Federal da Bahia – UFBA; Suani 20 

Pinho, Chefe de Gabinete da Reitoria; e demais membros da comunidade do IF; para 21 

discutir a seguinte pauta: 1) Possibilidade de retomada das atividades presenciais na 22 

UFBA, no semestre 2022-1. Dando início à reunião, o professor Ricardo Miranda 23 

agradeceu a todos pela presença e, em particular, ao professor João Carlos Salles. Antes 24 

de passar a palavra ao Reitor, Miranda informou aos presentes que a discussão sobre o 25 

tema central daquela reunião já havia sido iniciada no Instituto de Física há algumas 26 

semanas. Com a palavra, o Reitor agradeceu ao Presidente pelo convite e logo destacou 27 

os tempos difíceis pelos quais a comunidade universitária vinha passando desde o início 28 

da pandemia do novo Coronavírus. Salientou, também, o quão exaustivo era todo aquele 29 

processo de adaptação. Nesse sentido, Salles disse entender que, considerando-se a fiel 30 

execução de todas as medidas de segurança necessárias, aquele era o tempo de as 31 

unidades começarem a se preparar para o retorno às atividades, de maneira presencial, 32 

no ano de 2022. Para ele, o momento exigia bastante maturidade e uma capacidade 33 

colaborativa ampla, visando a encontrar medidas adequadas que não viessem a ferir o 34 
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princípio básico de proteção ao indivíduo e, ao mesmo tempo, pudessem atender aos 35 

interesses acadêmicos mais elevados, oferecendo assim um serviço de qualidade. 36 

Complementando, o Reitor chamou a atenção para um conjunto de diretrizes que foram 37 

elaboradas objetivando a retomada de atividades presenciais na Administração Central da 38 

UFBA, podendo ser aquele, segundo ele, o modelo a ser utilizado nas unidades 39 

universitárias. Destacou, ainda, que a universidade não deixaria de ter um olhar especial 40 

para as pessoas que, de acordo com as instruções normativas, necessitassem de maior 41 

proteção, mantendo-as, portanto, em trabalho remoto. Ainda sobre esse tema, Salles 42 

aproveitou para comentar acerca da confusão que alguns faziam ao igualar atividade 43 

remota e teletrabalho. Segundo ele, tratavam-se de modalidades de trabalho diferentes, 44 

sendo a segunda muito mais exigente e exaustiva que a primeira, desfavorecendo assim 45 

o trabalhador que por ela optasse. Ele salientou, também, que para a implementação da 46 

modalidade de teletrabalho, fazia-se necessário um programa de gestão, no interesse da 47 

instituição, sendo aquela uma discussão inoportuna. Por fim, o professor João Salles 48 

frisou a importância da presença física  das pessoas na universidade. De acordo com ele, 49 

isso era necessário tanto para que se pudesse haver um cuidado mais especial com o 50 

patrimônio da instituição como para que a comunidade pudesse atuar na defesa política 51 

da universidade pública.Com a palavra, o professor Ricardo demonstrara preocupação 52 

com a proximidade das festas de final de ano e de carnaval, no que dizia respeito ao 53 

controle da pandemia do novo Coronavírus. Para ele, era preciso que a universidade 54 

construísse um planejamento amplo e detalhado, preparando-separa os diversos cenários 55 

possíveis para o ano que viria. Fazendo uso da palavra, o professor Mário Bertin informou 56 

aos presentes que fazia parte do Grupo de Trabalho responsável por elaborar o 57 

planejamento de retorno presencial dos docentes do IF às suas atividades acadêmicas. 58 

Segundo ele, aquele era um trabalho bastante desafiador e o referido grupo teria como 59 

um dos seus maiores desafios a definição de quais seriam as disciplinas presenciais com 60 

maior prioridade de retorno, uma vez que não havia possibilidade de atendimento a todo o 61 

conjunto dessas disciplinas naquele período. Por fim, Bertin questinou o Reitor sobre a 62 

situação de momento dos contratos de prestação de serviço à UFBA, destacando a 63 

necessidade de constante limpeza e higienização dos espaços da universidade. Em 64 

resposta, João Salles revelou que os contratos de limpeza, vigilância e manutenção 65 

teriam os seus quantitativos aumentados, visando a um melhor atendimento das 66 

demandas da universidade. Na sequência, o professor Tiago Paes abordou se a 67 

retomada das atividades na modalidade presencial contemplaria também os eventos 68 

acadêmicos, como congressos, por exemplo. De acordo com o Reitor, aquela seria uma 69 

questão que dependeria da avaliação do Comitê de Assessoramento do Coronavírus. No 70 

uso da palavra, o servidor André Leal dissera fazer parte de uma comissão do Instituto de 71 



Física que tinha como finalidade analisar os aspectos referentes ao retorno dos servidores 72 

técnico-administrativos às atividades presenciais. Segundo ele, embora a mencionada 73 

categoria ansiasse por esse retorno, era preciso garantir critérios de segurança 74 

adequados e condições igualitárias para todos. Complementando, Leal defendeu que as 75 

decisões acerca do tema deveriam ser tomadas de maneira descentralizada, respeitando 76 

a realidade de cada unidade universitária. Com o final da reunião se aproximando, o 77 

professor João Salles salientou a importância de todo o trabalho realizado pela 78 

comunidade durante a pandemia, ressaltando que a universidade esteve em 79 

funcionamento ao longo de todo esse período. Falou, também, que o objetivo, naquele 80 

momento, não era uma ocupação total dos espaços, mas sim uma retomada gradual e 81 

segura das atividades presenciais. Por fim, sobre esse último tema, disse que caberia à 82 

administração central apenas apontar diretrizes, sendo que a aplicação delas estaria 83 

atrelada à realidade local de cada unidade. Como ninguém mais quis fazer uso da 84 

palavra, o Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos, deu por encerrada a 85 

reunião, e eu, Wilian da Silva Santos de Cerqueira, Assistente em Administração, lavrei a 86 

presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, será assinada pelos presentes. 87 
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