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1. Esclarecimentos 
Acadêmicos sobre a retomada 

ao Ensino Presencial:



1. A UFBA retornará mesmo ao presencial?

a) Sim, o semestre letivo na Universidade Federal da Bahia inicia no dia 07 de Março e finaliza no dia 09 
de Julho de 2022, conforme calendário acadêmico 2022 que pode ser acessado no link abaixo:

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/calendario_academico_2022-1-2_ufba_-
_aprovado_27.10.21_-_atualizado_25.10.21.pdf

b) A decisão de retorno às aulas presenciais  foi tomada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) no dia 
12/11/2021 e reafirmada na reunião do CONSUNI no dia 22/02/2022, ambas de forma unânime.

c) A decisão do CONSUNI se baseou, fundamentalmente, na Nota Técnica do Comitê de Assessoramento 
da COVID-19 UFBA de 12/02/2022, a qual demonstra:

• Um aumento significativo do agravamento e letalidade do Coronavirus em não vacinados;
• Início da retração da curva atual de novos casos no Brasil e na Bahia e da ocupação de leitos 

hospitalares;
• A  referida nota técnica pode ser acessada de forma integral no link abaixo:

https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/pandemia-de-nao-vacinados-comite-de-acompanhamento-
da-covid-na-ufba-analisa-cenario

https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/calendario_academico_2022-1-2_ufba_-_aprovado_27.10.21_-_atualizado_25.10.21.pdf
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/pandemia-de-nao-vacinados-comite-de-acompanhamento-da-covid-na-ufba-analisa-cenario


2. Como será a primeira semana de aula?

• A primeira semana de aula deverá ser integralmente remota. Pedimos que os 
professores entrem e contato com os seu alunos e combinem o primeiro encontro 
REMOTO  para apresentação de seu componente curricular. Nesse contato, é 
importante lembrar aos alunos o requisito da vacinação completa para frequentar a 
aula presencial.

• A partir da segunda semana se iniciarão as aulas presenciais, conforme estabelecido 
no planejamento acadêmico EAUFBA. Caso o professor tenha alguma dúvida, por 
favor, entrar em contato com a chefia do departamento. A programação de salas 
será divulgado em breve no site https://ea.ufba.br/

• A primeira semana de aulas será composta por diferentes eventos promovidos tanto 
pela EAUFBA, como pela Administração Central UFBA. 

https://ea.ufba.br/


• Na EAUFBA, contaremos com a seguinte programação:

• Dia 07 de março (segunda-feira), das 11:00 às 12:30  – Reunião entre direção, 
colegiados e departamento

• Dia 08 de março (terça-feira) – Reunião entre o colegiado de Administração e 
estudantes calouros

• Dia 08 de março (terça-feira), das 14:30 às 16:00 horas, teremos reunião 
conjunta de Departamento e Congregação com pauta única: Dúvidas e 
Esclarecimentos sobre o semestre 2022.1 . 

• Dia 09 de março (quarta-feira), das 14:00 às 16:00 horas - encontro dos 
estudantes com a Direção, Departamento e Colegiados da Escola de 
Administração, para tirar dúvidas;

• Dia 10 de março (quinta-feira), das 10:00 às 12:00 horas - reunião entre Direção e 
Técnicos Administrativos.



No âmbito da 
UFBA, contaremos 
com a seguinte 
programação:









Alunos Calouros

3.  Quando se iniciará as aulas para os calouros?

Professores que estão ministrando aulas para o primeiro 
semestre devem iniciar suas aulas somente em 31 de março. 
Isso ocorreu por conta do atraso do INEP na divulgação do 
resultado SISU de aprovados em 2022.1, fugindo completamente 
do controle de nossa Escola e da UFBA. Dessa forma, os 
professores devem programar a reposição das aulas perdidas 
para ao longo do semestre, preferencialmente com aulas 
assíncronas;



4. Os calouros de 2021.2 que já se encontram matriculados ficarão sem 
atividades até 31 de março?

Não. Recomendamos que os professores tenham uma primeira aula com os 
alunos e expliquem a situação e a programação estabelecida pela EAUFBA.
Durante o mês de março, os diferentes colegiados, em conjunto com o 
departamento e direção, promoverão encontros semanais com os estudantes 
calouros, seguindo a seguinte programação:

SEMANA 01 (07 a 11 de 
março)

SEMANA 02 (14 a 18 de 
março)

SEMANA 03 (21 a 25 de 
março)

SEMANA DE ABERTURA 
UFBA E ACOLHIMENTO 

DOS ESTUDANTES

Quarta-Feira: Seminário de 
9 às 12:00

Quarta-Feira: Seminário de 
9 às 12:00



5) Quais são os principais documentos que orientarão o semestre 2022.1?

1) RESOLUÇÃO CONSUNI N° 07/2021 - Dispõe sobre o semestre 2022-1, em conformidade
com os requisitos de biossegurança contra a COVID-19, e dá outras providências;

2) Regulamento do Ensino de Graduação e Pós-Graduação (REGPG)

3) PLANO DE CONTINGÊNCIA E MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES PRESENCIAIS NO SEMESTRE 2022-1, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, EM 
VISTA DA PANDEMIA DA COVID-19 

4) Plano de Biosegurança EAUFBA;

Todos esses documentos podem ser encontrados no link abaixo:

hlps://www.dropbox.com/sh/bm5nitd1lggr1jp/AADRPA96bVDP68xRSy-Vpg0ta?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/bm5nitd1lggr1jp/AADRPA96bVDP68xRSy-Vpg0ta?dl=0


6.  O professor terá acesso às salas de aula no Moodle?

Sim. Elas já foram criadas automaticamente. Caso a sua não esteja disponível, favor 
encaminhar e-mail para moodle@ufba.br com o nome da disciplina e e-mail UFBA 
do docente.

7. Como o professor pode gravar as suas aulas remotas diante das restrições
colocadas pelo Google Meet?

Sim! Em alternativa à falta de recurso de gravação de vídeo chamadas no Meet, a 
UFBA apresenta as opções a seguir: 1 - Meet + Loom; 2 - Microsoft Teams; 3 -
Conferência Web.   Por favor, veja o link abaixo:

https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/alternativ
as_para_gravacao_no_google_meet.pdf

https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/alternativas_para_gravacao_no_google_meet.pdf


8.  O professor pode cobrar presença dos seus alunos?

Sim. A cobrança da presença deve ser feita tanto no presencial 
como no remoto, seguindo o determinado pelo REGPG.

9.   O professor pode realizar atividades avaliativas 
presencialmente?

Sim. Atividades avaliativas podem ser realizadas tanto presencial 
como remotamente, seguindo o determinado pelo REGPG.



10.    Alunos que não se vacinaram ou que estão no grupo de risco 
terão direito a se matricular?

Os alunos que apresentarem autodeclaração de grupo de risco no início 
das aulas não precisarão apresentar também um relatório médico. 
Nesse caso, eles NÃO poderão assistir aulas presenciais e podem pegar 
componentes on line apenas. Caso não se inscrevam em nenhum 
componente on-line, terão o direito a ter apenas UMA disciplina 
presencial no regime de exercício domiciliar, sem frequentar as aulas 
(previsão da resolução 07/2021 do Consuni). Esse procedimento será 
feito pelo Colegiado.

Na EAUFBA, esses casos de necessidade de regime domiciliar estão 
sendo raríssimos. 



11.  Houve diminuição na oferta de vagas das disciplinas por conta da 
diminuição da capacidade de ocupação das salas?

• Desde 2018.1, tem-se uma média de 3357 vagas preenchidas das 
disciplinas oferecidas pelo departamento de Administração, tanto pelos
nossos estudantes quanto pelos de outras unidades;

• Neste semestre, estamos oferecendo até agora 3814 vagas, as quais serão
ampliadas de acordo com a demanda e a capacidade das salas;

• A solução encontrada pela nossa unidade foi a ampliação do número de 
turmas e dos módulos das disciplinas EAD;

• Cuidados tomados no planejamento acadêmico abarcaram: logística de 
horários entre turmas remotas e presenciais, e; quase totalidade de turmas
híbridas (um dia presencial e um dia remoto assíncrono) . 



Histórico de ocupação de Vagas e Oferta 2022.1

Semestres Anteriores - vagas preenchidas
Média
últimos
sem.

Oferta Semestre
atual (2022.1)

2018.1 2018.2 2019.1 2019.2 2020.1 2021.1 2021.2
Total 3461 3238 3329 3161 3010 3428 3876 3357 4283



Esclarecimentos das Medidas 
de Biossegurança UFBA / 

EAUFBA



1. Quais são as principais medidas de biossegurança estabelecidas pela UFBA/EAUFBA?

• É obrigatório que todo membro da comunidade EAUFBA leia o plano de Biossegurança 
EAUFBA e o PLANO DE CONTINGÊNCIA E MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA UFBA; 

• Só é permiKdo o acesso à UFBA aqueles com ciclo vacinal completo. 

• Mantenha distanciamento social; 

• Só é permiKda a entrada e permanência na EAUFBA com máscara. Recomendamos o uso de 
máscaras PFF2 ou N95, especialmente aos nossos servidores técnicos, docentes e 
terceirizados; 

• Mantenha mãos e superUcies de trabalho higienizados com álcool 70;

• Mantenha salas com ar-condicionados desligados e janelas abertas.



2.    É possível o acesso aos diferentes campi UFBA, incluindo a nossa
EAUFBA, sem ter o ciclo vacinal completo? 

Não. Só é permicdo o acesso à UFBA àqueles com ciclo vacinal completo. 

3.    Ainda é possível o envio do comprovante de vacina para aluno, professor 
ou técnico que ainda não o fez?

Sim. O Sistema concnua aberto. Dúvidas devem ser encaminhadas para 
formvacina@uSa.br

4.    Haverá controle da entrada de pessoas vacinadas nas portarias 
principais?

Não. O controle de técnicos, professores e terceirizados será realizado pela 
direção. Já o controle de estudantes será realizado pelos professores. 

mailto:formvacina@ufba.br


5.   Como se dará o controle de estudantes vacinados pelos professores?

Está no ar o site vacina.ufba.br , que permite a todos os docentes da Universidade consultar a 
situação vacinal de suas turmas no semestre letivo 2022.1.

Basicamente, basta acessar esta URL e autenticar com as mesmas credenciais de acesso
(usuário/senha) do e-mail ufba.br. Um menu mostra as consultas disponíveis de acordo com o perfil
do usuário.

O e-mail formvacina@ufba.br continua como o canal de comunicação para dúvidas.

O docente deverá fazer o cruzamento de nomes das chamadas e das listas de situação vacinal. 

Chefias de departamento, coordenadores de colegiado e diretores poderão visualizar as listas de 
situação vacinal de todos os estudantes do curso ou da unidade.

98,5% dos que responderam ao formulário de controle da situação vacinal informam já ter tomado
ao menos duas doses, estando aptos ao retorno às atividades presenciais. 

https://vacina.ufba.br/


6.   O que fazer no caso de ter em sala um aluno não vacinado?

• O professor solicitará que os alunos na situação de não vacinado ou de não tendo 
preenchido o formulário apresentem a comprovação de vacinação completo (duas 
doses ou dose única). Os alunos que apresentarem os comprovantes de vacinação 
poderão ficar na sala de aula, e o professor comunicará ao colegiado quais estão 
aptos para frequentar.

• Os alunos na situação de não vacinados ou de não tendo preenchido o formulário 
e que não apresentarem o comprovante de vacinação devem ser informados que 
não poderão permanecer em sala. Depois de 25% decorridos do início do 
semestre, terão sua inscrição no componente curricular cancelado pela 
administração central caso não apresentem até essa data o comprovante de 
vacinação completa. O professor comunicará quais alunos não estão aptos de 
frequentar para o colegiado.



7.  O que fazer caso o servidor ou terceirizado tenha sintomas de 
COVID-19?

• As pessoas que apresentarem sintomas respiratórios ou outros 
sugesYvos da COVID-19 devem se afastar das aYvidades presenciais, 
informar prontamente a ocorrência a sua chefia imediata e direção
preenchendo a autodeclaração constante no Plano de ConYngência e 
Biossegurança da UFBA, e realizar os testes diagnósYcos para 
confirmação da doença



8. O que fazer no caso de aluno com sintoma?

• Estudantes que apresentarem sintomas respiratórios ou outros 
sugesYvos da COVID-19 devem se afastar das aYvidades presenciais, 
informar a ocorrência de imediato ao coordenador do colegiado e aos
seus professores, e realizar os testes diagnósYcos para confirmação
da doença.

• No caso do estudante confirmar a infecção por COVID, as aulas 
deverão ocorrer remotamente por duas semanas, contados da data 
do ulYmo contato com o estudante contaminado. 









É seguro retomar atividades presenciais na
UFBA?

hGps://www.youtube.com/watch?v=sBAy9GJ0J8

https://www.youtube.com/watch?v=sBAy9ttJ0J8


Onde encontrar instruções de Biossegurança
para a@vidades presenciais?

https://www.youtube.com/watch?v=tWzByFrY0W4&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=tWzByFrY0W4&t=9s


As tendas virtuais e o auxílio-inclusão digital 
serão mantidos?

hfps://www.youtube.com/watch?v=CiUGmSEOYRU&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=CiUGmSEOYRU&t=7s


Onde posso obter mais informações sobre a 
EAUFBA e a UFBA?

E Escola de Administração elaborou seis guias para os nossos 
estudantes, com grande parte da informação que eles precisam saber 
para navegar bem pela nossa Universidade. Não deixem de conferir 
em:

hfps://ea.uha.br/estudantes/servicos/#guiasdoestudante

https://ea.ufba.br/estudantes/servicos/


Preparação da Estrutura Física
EAUFBA para o Semestre

2022.1



Prioridades: 1. Adoção de medidas de Biossegurança;
2. Melhorias e adaptações nas salas de aula;
3. Infraestrutura de Informá?ca;
4. Criação / Adaptação  de espaços de 

alimentação (copa, mezanino, térreo);
5. Renovação e Valorização dos espaços de 

convivência (especialmente externos);
6. Manutenção e reformas infraestruturais;
7. Cuidados com esté?ca, ambientação e 

memória.



Adoção de medidas de Biossegurança;
• Adoção de distânciamento entre 1,2 m a 1,3 m entre os eixos das carteiras, com a 

devida demarcação no piso;

• Instalação de dispensers de álcool gel em todas as salas, corredores e demais 
localidades;

• Disponibilização de Borrifadores de álcool 70 em todas as salas;

• Disponibilização de márcaras e protetores faciais (face shield) para quem 
necessitar;

• Sinalização das medidas fundamentais de biossegurança em toda Escola;

• Sinalização dos limites de ocupação das salas de aula. 



Melhorias e adaptações nas salas de aula;

• Sinalização e distanciamento entre carteiras;
• Instalação de câmera em todas as salas;
• Instalação de ventiladores (20 unidades compradas) nas salas (ar-

condicionados não poderão ser usados);
• Revisão das janelas;
• Compra de microfones para as salas;
• Revisão de computadores, datashow e caixas de som das salas;
• Reparo nas salas de aulas e corredor com recomposição de gesso e 

forro danificados.
• Colocação de película em salas que recebem luz direta do sol.



Infraestrutura de Informá@ca
• Contexto: 

• Cerca de 30 equipamentos emprestados;
• 14 máquinas obsoletas no laboratório;
• 12 máquinas HP com boa configuração com fonte queimada;
• Grande pressão de demandas por computadores.

• Em execução:
• Aquisição de componentes para o setor de informática para reparo em diversos 

equipamentos que sofreram danos diversos;
• Conserto das 12 máquinas HP;
• Mapeamento e redistribuição das máquinas e equipamentos;
• Manutenção de empréstimos de máquinas para servidores que não possam 

retornar às suas atividades presenciais.



Criação / Adaptação  de espaços de 
alimentação (copa, mezanino, térreo)
• Ao longo do ano de 2022, não contaremos com o restaurante nem cantna. 

Pensando nisso, a EAUFBA disponibilizará três espaços para alimentação.

1) Restruturação do mezanino (espaço café): com substtuição de cobertura, pintura, 
iluminação e instalação de equipamentos como geladeira comunitária, microondas e 
cafeteira visando a volta da ocupação desse espaço pela comunidade; 

2) Melhorias na copa: espaço restrito aos servidores e terceirizados, localizado no 
segundo andar, equipado com geladeira, fogão, microondas, mesas e televisão;

3)  Criação de espaço coletvo de alimentação no térreo: em processo de aquisição de 
refrigerador, micro-ondas, cadeiras e mesas plástcas visando adaptação do uso do 
Espaço Cantna para utlização de toda a comunidade.



Renovação e Valorização dos espaços de 
convivência (especialmente externos);

• Criação da Praça da Diversidade: espaço entre FACED e a EAUFBA, onde foi feito 
um serviço amplo de jardinagem com a instalação de aproximadamente 300 m2 
de grama do tipo São Carlos, iluminação embutida, instalação de postos de 
iluminação, reparo nos bancos e lavagem de toda a área.

• Criação do Palco no térreo para eventos estudantis, palestras, monólogos e 
apresentações em geral visando uma maior interatividade da Comunidade

• Revitalização do mezanino;

• Revitalização da varanda 
• Será colocado 07 bancos de concreto, pintura e vasos de plantas;



Manutenção e reformas infraestruturais;

• Revisão manta asfáltica no telhado, corrigindo infiltrações (SUMAI);

• Reconstrução da calçada em pedras portuguesas em frente à EAUFBA;

• Revitalização na pintura de diversas áreas da Escola (salas de aula, corrimão, paredes do térreo ao 
3º andar, fachada da Escola)

• Reforma do Diretório Acadêmico do Curso de Administração – instalação de novo piso, pintura, 
instalação de porta de vidro, aquisição de mobiliários e equipamentos.

• Revitalização das placas de fundação da Escola e das primeiras turmas.

• Revitalização do nosso Estacionamento com recolocação das britas, remarcação com pintura das 
vagas e reparo da cancela automática.



FOTOS DE ALGUMAS 
DAS MELHORIAS 
REALIZADAS NOS 

ÚLTIMOS 03 MESES:



Melhorias no auditório
ANTES

DEPOIS



ANTES

DEPOIS

Pintura e recuperação de gesso das salas de aula



Recuperação dos jardins
ANTES DEPOIS



Pintura da Escola e recuperação dos jardins
ANTES

DEPOIS



Criação da Praça da Diversidade
ANTESANTES



DEPOIS







Pintura e recuperação dos corrimãos

ANTES



DEPOIS



Recuperação do gesso dos corredores
ANTES

DEPOIS



Reposição de Brita do Estacionamento
ANTES

DEPOIS



Reforma da Calçada Portuguesa da Entrada



Reforma  completa do Café ADM (mezanino) 
com geladeira e microondas comunitários.







Pintura e Reforma do Térreo



Criação de Pequeno Palco no térreo:



Aquisição de novo tapete de entrada



Pintura dos portões



DEPOIS

ANTES

Reforma da Sala do D.A.



Restauração da Placa de Fundação
ANTES

DEPOIS



Recuperação dos pisos dos acessos ao elevador



Manutenção dos Purificadores de Água com 
substituição dos filtros 


