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ATA DE REUNIÃOATA DE REUNIÃO

Assunto: Assunto: ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO
COVID-19 E ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS CUBATÃOCOVID-19 E ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS CUBATÃO

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO COVID-19 EATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO COVID-19 E
ATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS CUBATÃO. Aos sete dias do mês de marçoATUALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA DO CAMPUS CUBATÃO. Aos sete dias do mês de março
de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio de videoconferência, realizou-se a reunião quarta reunião dade dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio de videoconferência, realizou-se a reunião quarta reunião da
Comissão de Monitoramento de Informações rela vas ao Covid-19 e Atualização dos Protocolos deComissão de Monitoramento de Informações rela vas ao Covid-19 e Atualização dos Protocolos de
Biossegurança do Campus Cubatão, na presença in loco de: Prof. Artarxerxes Tiago Tácito Modesto, presidente;Biossegurança do Campus Cubatão, na presença in loco de: Prof. Artarxerxes Tiago Tácito Modesto, presidente;
Ana Claudia de Oliveira Nascimento, diretora de Administração; Wellington de Lima Silva, coordenador deAna Claudia de Oliveira Nascimento, diretora de Administração; Wellington de Lima Silva, coordenador de
Manutenção, e, remotamente: Lúcia Dal Poz Pereira, conselheira e auxiliar de Enfermagem; Maria Del PilarManutenção, e, remotamente: Lúcia Dal Poz Pereira, conselheira e auxiliar de Enfermagem; Maria Del Pilar
Dominguez, médica; Thalita Di Bella Costa Monteiro, conselheira e revisora de texto; Elisangela Maria de Souza,Dominguez, médica; Thalita Di Bella Costa Monteiro, conselheira e revisora de texto; Elisangela Maria de Souza,
coordenadora de Apoio ao Ensino, Pamela Vanessa Silva dos Santos Custodio, coordenadora de Comunicaçãocoordenadora de Apoio ao Ensino, Pamela Vanessa Silva dos Santos Custodio, coordenadora de Comunicação
Social;  os professores Ma lde Perez Quintairos e Paulo Jorge de Oliveira Carvalho. Ausências jus ficadas:Social;  os professores Ma lde Perez Quintairos e Paulo Jorge de Oliveira Carvalho. Ausências jus ficadas:
Alberto de Oliveira Lange, técnico de Laboratório, Michelli Analy de Lima Rosa, diretora de Apoio ao Ensino,Alberto de Oliveira Lange, técnico de Laboratório, Michelli Analy de Lima Rosa, diretora de Apoio ao Ensino,
Prof. Sueli Maria Preda dos Santos Torres, Prof. Claudia Cris na Soares de Carvalho, diretora de Ensino; osProf. Sueli Maria Preda dos Santos Torres, Prof. Claudia Cris na Soares de Carvalho, diretora de Ensino; os
discentes Richard Cipriano Santos, do Turismo; e Alexander Delgado, do curso Técnico em Automação. Odiscentes Richard Cipriano Santos, do Turismo; e Alexander Delgado, do curso Técnico em Automação. O
presidente apresentou um resumo do trabalho da comissão até aquele dia, falando sobre as deliberações jápresidente apresentou um resumo do trabalho da comissão até aquele dia, falando sobre as deliberações já
realizadas e solicitando a aprovação da ata das úl mas três reuniões, que es veram disponíveis aos integrantesrealizadas e solicitando a aprovação da ata das úl mas três reuniões, que es veram disponíveis aos integrantes
da comissão para correções e sugestões. Ninguém apresentou alterações e, em votação, as atas foramda comissão para correções e sugestões. Ninguém apresentou alterações e, em votação, as atas foram
aprovadas por unanimidade. Sobre os índices de monitoramento de ocupação dos leitos hospitalares da redeaprovadas por unanimidade. Sobre os índices de monitoramento de ocupação dos leitos hospitalares da rede
pública de saúde, foi apresentado o número de dezoito vírgula três por cento para unidades de terapia intensivapública de saúde, foi apresentado o número de dezoito vírgula três por cento para unidades de terapia intensiva
do total de leitos dos hospitais da Baixada San sta. A taxa geral de ocupação é de dezesseis vírgula dois pordo total de leitos dos hospitais da Baixada San sta. A taxa geral de ocupação é de dezesseis vírgula dois por
cento, mantendo a tendência de queda vista nas semanas anteriores. Em relação ao índice de óbitos na região,cento, mantendo a tendência de queda vista nas semanas anteriores. Em relação ao índice de óbitos na região,
houve oscilação para baixo, chegando ao número de cinco vírgula seis mortes por cem mil habitantes noshouve oscilação para baixo, chegando ao número de cinco vírgula seis mortes por cem mil habitantes nos
úl mos quatorze dias. O presidente disse que esses números mostram um caminho de estabilidade e queúl mos quatorze dias. O presidente disse que esses números mostram um caminho de estabilidade e que
possibilitam confirmar o retorno presencial em cem da comunidade do campus a par r do dia vinte e oito depossibilitam confirmar o retorno presencial em cem da comunidade do campus a par r do dia vinte e oito de
março de dois mil e vinte e dois. Em relação ao outro índice solicitado pela comissão para organização dasmarço de dois mil e vinte e dois. Em relação ao outro índice solicitado pela comissão para organização das
estratégias de retorno de ocupação do campus com toda a comunidade escolar, que é o envio do comprovanteestratégias de retorno de ocupação do campus com toda a comunidade escolar, que é o envio do comprovante
de vacinação do corpo discente, o presidente disse que o campus tem mil, cento e quarenta e dois estudantesde vacinação do corpo discente, o presidente disse que o campus tem mil, cento e quarenta e dois estudantes
matriculados, incluindo os que trancaram a matrícula nos úl mos dois anos,  e que, deste total, setecentos ematriculados, incluindo os que trancaram a matrícula nos úl mos dois anos,  e que, deste total, setecentos e
doze estudantes enviaram o comprovante de vacinação contra Covid-19 ao setores pedagógicos do campus edoze estudantes enviaram o comprovante de vacinação contra Covid-19 ao setores pedagógicos do campus e
que os trezentos ingressantes estão sendo alertados para a entrega do documento no ato da matrícula. Oque os trezentos ingressantes estão sendo alertados para a entrega do documento no ato da matrícula. O
presidente aproveitou para relatar o caso de um processo judicial o qual pedia um mandado de segurança parapresidente aproveitou para relatar o caso de um processo judicial o qual pedia um mandado de segurança para
ingresso do estudante sem a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 e, com as explicaçõesingresso do estudante sem a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid-19 e, com as explicações
solicitadas pelo juiz, o pedido foi indeferido, dando razão ao campus. Em relação ao Protocolo de Biossegurançasolicitadas pelo juiz, o pedido foi indeferido, dando razão ao campus. Em relação ao Protocolo de Biossegurança
do Campus Cubatão, o presidente disse que o coordenador de Manutenção tomou a inicia va de aproveitar odo Campus Cubatão, o presidente disse que o coordenador de Manutenção tomou a inicia va de aproveitar o
Protocolo Geral do IFSP e adaptar para a realidade do campus, mantendo os níveis de segurança necessários,Protocolo Geral do IFSP e adaptar para a realidade do campus, mantendo os níveis de segurança necessários,
como a aquisição de placas de sinalização já padronizadas pelo IFSP e a instalação desse material até a data docomo a aquisição de placas de sinalização já padronizadas pelo IFSP e a instalação desse material até a data do
retorno presencial. Além da sinalização, foram instalados setenta e seis dispensers de álcool em gel, um emretorno presencial. Além da sinalização, foram instalados setenta e seis dispensers de álcool em gel, um em
cada sala de aula e locais estratégicos ao longo do campus. A revisora de textos e conselheira perguntou acada sala de aula e locais estratégicos ao longo do campus. A revisora de textos e conselheira perguntou a
respeito dos insumos de higiene para os banheiros se estariam disponíveis, tendo em vista que não adiantariarespeito dos insumos de higiene para os banheiros se estariam disponíveis, tendo em vista que não adiantaria
pedir todos os cuidados se o mais básico, sabonete e papel para secar as mãos, não es vessem adequadamentepedir todos os cuidados se o mais básico, sabonete e papel para secar as mãos, não es vessem adequadamente
fornecidos nos banheiros, o que foi respondido pelo presidente que, junto à Administração, está sendofornecidos nos banheiros, o que foi respondido pelo presidente que, junto à Administração, está sendo
solicitada à equipe da Limpeza a verificação da disponibilidade dos insumos ao final de cada período le vo,solicitada à equipe da Limpeza a verificação da disponibilidade dos insumos ao final de cada período le vo,
junto com a higienização do espaço, e pelo coordenador de Manutenção que disse que havia trocado todos osjunto com a higienização do espaço, e pelo coordenador de Manutenção que disse que havia trocado todos os
dispensers que u lizam a recarga com bolsinha ou saquinho, que é di cil de adquirir, pelo de dispenser dedispensers que u lizam a recarga com bolsinha ou saquinho, que é di cil de adquirir, pelo de dispenser de
reservatório, que é mais fácil de repor sabonete líquido. Sobre a sinalização, o coordenador de Manutençãoreservatório, que é mais fácil de repor sabonete líquido. Sobre a sinalização, o coordenador de Manutenção
explicou que das duzentas e cinquenta placas que podem ser encomendadas, há previsão de pelo menos umaexplicou que das duzentas e cinquenta placas que podem ser encomendadas, há previsão de pelo menos uma
para cada porta alertando para a lotação máxima da sala, o que, a par r do fim da necessidade distanciamentopara cada porta alertando para a lotação máxima da sala, o que, a par r do fim da necessidade distanciamento
de um metro entre as pessoas, ficou obsoleto. Assim, o coordenador de Manutenção alertou para a per nênciade um metro entre as pessoas, ficou obsoleto. Assim, o coordenador de Manutenção alertou para a per nência
de instalar as placas de lotação máxima de sala ou se seriam afixadas apenas onde houver reunião. Ode instalar as placas de lotação máxima de sala ou se seriam afixadas apenas onde houver reunião. O



presidente explicou que estas placas de lotação máxima foram elaboradas para uso nos campi que retornarampresidente explicou que estas placas de lotação máxima foram elaboradas para uso nos campi que retornaram
nas etapas dois ou três em que nham uma parte das a vidades acadêmicas sendo realizadas presencialmentenas etapas dois ou três em que nham uma parte das a vidades acadêmicas sendo realizadas presencialmente
e, por isso, a necessidade de orientação quanto ao número de pessoas dentro daqueles ambientes para nãoe, por isso, a necessidade de orientação quanto ao número de pessoas dentro daqueles ambientes para não
haver desrespeito às normas de biossegurança. Com a proposta de ocupação total do campus, tais placas nãohaver desrespeito às normas de biossegurança. Com a proposta de ocupação total do campus, tais placas não
fazem mais sen do e, por isso, a proposta do presidente foi pelo direcionamento destas placas para outro pofazem mais sen do e, por isso, a proposta do presidente foi pelo direcionamento destas placas para outro po
de sinalização ainda dentro das premissas do protocolo. Em relação aos bebedouros, o presidente disse que éde sinalização ainda dentro das premissas do protocolo. Em relação aos bebedouros, o presidente disse que é
uma questão que está demandando muita reflexão, já que o Protocolo Geral do IFSP está desaconselhando ouma questão que está demandando muita reflexão, já que o Protocolo Geral do IFSP está desaconselhando o
uso de bebedouros que possibilitem contato de boca com dispensador de água, que é o modelo que estáuso de bebedouros que possibilitem contato de boca com dispensador de água, que é o modelo que está
instalado no campus. Assim, a ideia da placa de sinalização é que uma delas oriente, neste po de bebedouro, ainstalado no campus. Assim, a ideia da placa de sinalização é que uma delas oriente, neste po de bebedouro, a
u lização do equipamento apenas para encher a garrafa individual. Mesmo assim, há a dúvida se seriau lização do equipamento apenas para encher a garrafa individual. Mesmo assim, há a dúvida se seria
per nente desa var o bebedouro ou se reforçar a sinalização. A Prof. Ma lde disse que o bebedouro daper nente desa var o bebedouro ou se reforçar a sinalização. A Prof. Ma lde disse que o bebedouro da
entrada da área administra va tem uma colaboradora da segurança que fica por perto e que seria mais fácilentrada da área administra va tem uma colaboradora da segurança que fica por perto e que seria mais fácil
fazer alguma orientação para uso somente da garrafa, propondo um trabalho de conscien zação. A revisora defazer alguma orientação para uso somente da garrafa, propondo um trabalho de conscien zação. A revisora de
texto e conselheira lembrou que desa var bebedouros, principalmente no verão, não é uma boa ideia e que otexto e conselheira lembrou que desa var bebedouros, principalmente no verão, não é uma boa ideia e que o
melhor colocar uma placa orientando que o uso é exclusivo para abastecer recipientes próprios, como copos emelhor colocar uma placa orientando que o uso é exclusivo para abastecer recipientes próprios, como copos e
garrafas. O Prof. Paulo Jorge entende a questão da desa vação do bebedouro como inadequada, mas lembragarrafas. O Prof. Paulo Jorge entende a questão da desa vação do bebedouro como inadequada, mas lembra
que só atuar com a conscien zação é pouco, uma vez que estamos lidando também com adolescentes. O queque só atuar com a conscien zação é pouco, uma vez que estamos lidando também com adolescentes. O que
ele tem visto é que bebedouros que se u lizam de bicos para contato por meio da boca estão desa vados e queele tem visto é que bebedouros que se u lizam de bicos para contato por meio da boca estão desa vados e que
se os bebedouros que têm o bico virado para baixo, u lizados para abastecer recipientes, já apresentamse os bebedouros que têm o bico virado para baixo, u lizados para abastecer recipientes, já apresentam
dificuldades de u lizar se não houver um copo ou uma garrafa. O professor também perguntou se, legalmente,dificuldades de u lizar se não houver um copo ou uma garrafa. O professor também perguntou se, legalmente,
o campus pode manter o bebedouro que possibilita o contato de boca no dispenser, o que o presidenteo campus pode manter o bebedouro que possibilita o contato de boca no dispenser, o que o presidente
respondeu que, legalmente e juridicamente, não há impedimento, nem mesmo há restrição de normasrespondeu que, legalmente e juridicamente, não há impedimento, nem mesmo há restrição de normas
sanitárias municipais, tendo em vista que as escolas municipais e estaduais estão u lizando os bebedouros quesanitárias municipais, tendo em vista que as escolas municipais e estaduais estão u lizando os bebedouros que
possibilitam contato com a boca. O coordenador de Manutenção disse que os bebedouros do campus têm ospossibilitam contato com a boca. O coordenador de Manutenção disse que os bebedouros do campus têm os
dois pos de bico: o de contato com a boca e do po "bengala" que serve para abastecer copos e garrafas. Odois pos de bico: o de contato com a boca e do po "bengala" que serve para abastecer copos e garrafas. O
que vai se tentar fazer é a desa vação do bebedouro de bico de contato com a boca e a subs tuição deste poque vai se tentar fazer é a desa vação do bebedouro de bico de contato com a boca e a subs tuição deste po
de bico pelo de "bengala", pois o fabricante dos bebedouros já foi contato e é possível adquirir os do pode bico pelo de "bengala", pois o fabricante dos bebedouros já foi contato e é possível adquirir os do po
bengala, sendo a troca feita pela equipe de Manutenção do campus. O Prof. Paulo sugeriu a elaboração de umabengala, sendo a troca feita pela equipe de Manutenção do campus. O Prof. Paulo sugeriu a elaboração de uma
cartilha com alguns dos itens discutidos na comissão para orientar os docentes para, quando em contato com oscartilha com alguns dos itens discutidos na comissão para orientar os docentes para, quando em contato com os
discentes, ajudarem na orientação das prá cas de biossegurança, o que foi aceito pelo presidente sob odiscentes, ajudarem na orientação das prá cas de biossegurança, o que foi aceito pelo presidente sob o
argumento de que o contato mais próximo entre professor e estudante talvez seja mais efe vo na orientaçãoargumento de que o contato mais próximo entre professor e estudante talvez seja mais efe vo na orientação
do que as falas de funcionários, de servidores administra vos e das placas orienta vas. Outro pontodo que as falas de funcionários, de servidores administra vos e das placas orienta vas. Outro ponto
apresentado para a discussão é a respeito do procedimento com os estudantes em momentos de aulas vagas. Oapresentado para a discussão é a respeito do procedimento com os estudantes em momentos de aulas vagas. O
presidente ques onou a comissão em qual local os estudantes poderão ficar em caso de aula vaga, situaçãopresidente ques onou a comissão em qual local os estudantes poderão ficar em caso de aula vaga, situação
sobre a qual não se tem controle nem previsibilidade, isto é, é imponderável. O presidente colocou comosobre a qual não se tem controle nem previsibilidade, isto é, é imponderável. O presidente colocou como
possibilidade o uso do pá o externo e áreas externas. A segunda dúvida é sobre uso de biblioteca e laboratóriospossibilidade o uso do pá o externo e áreas externas. A segunda dúvida é sobre uso de biblioteca e laboratórios
durante as aulas vagas, assim como a u lização da quadra e do campo para fazer a vidade sica. O presidentedurante as aulas vagas, assim como a u lização da quadra e do campo para fazer a vidade sica. O presidente
perguntou aos integrantes da comissão a respeito do espaço adequado para uso dos estudantes durante operguntou aos integrantes da comissão a respeito do espaço adequado para uso dos estudantes durante o
período da aula vaga. A médica disse que o melhor seria autorizar o uso de espaços ao ar livre. A revisora deperíodo da aula vaga. A médica disse que o melhor seria autorizar o uso de espaços ao ar livre. A revisora de
texto e conselheira lembrou que o cenário atual do campus é de exigência de comprovante de vacinação e detexto e conselheira lembrou que o cenário atual do campus é de exigência de comprovante de vacinação e de
teste PRC nega vo e que a comunidade escolar já vem de outras situações sociais com conhecimento dasteste PRC nega vo e que a comunidade escolar já vem de outras situações sociais com conhecimento das
medidas discu das como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento e que o campus deve tambémmedidas discu das como uso de máscara, álcool em gel e distanciamento e que o campus deve também
atualizar as suas prá cas que foram pensadas executadas para o cenário pandêmico de março de dois mil eatualizar as suas prá cas que foram pensadas executadas para o cenário pandêmico de março de dois mil e
vinte e março de dois mil e vinte e um para o cenário de março de dois mil e vinte e dois, com algumasvinte e março de dois mil e vinte e um para o cenário de março de dois mil e vinte e dois, com algumas
adaptações. No caso de aula vaga, o uso dos demais espaços do campus deve seguir a lógica que já vivemos emadaptações. No caso de aula vaga, o uso dos demais espaços do campus deve seguir a lógica que já vivemos em
outros espaços sociais, como mercado, farmácia, academia, shopping etc, para não sermos mais restri vos dooutros espaços sociais, como mercado, farmácia, academia, shopping etc, para não sermos mais restri vos do
que as pessoas já estão vivendo. O coordenador de Manutenção disse ser favorável ao uso da sala de aula comque as pessoas já estão vivendo. O coordenador de Manutenção disse ser favorável ao uso da sala de aula com
supervisão para o caso de aula vaga, isto é, aqueles que quiserem u lizar o espaço para estudar podemsupervisão para o caso de aula vaga, isto é, aqueles que quiserem u lizar o espaço para estudar podem
permanecer na sala e os que quiserem ir para o local aberto também podem u lizar os espaços ao ar livre,permanecer na sala e os que quiserem ir para o local aberto também podem u lizar os espaços ao ar livre,
deixando-se a supervisão para todos os servidores do campus, o que a auxiliar de Enfermagem e conselheiradeixando-se a supervisão para todos os servidores do campus, o que a auxiliar de Enfermagem e conselheira
concordou. Em relação às a vidades sicas, o presidente disse que nenhum campus proibiu a prá ca deconcordou. Em relação às a vidades sicas, o presidente disse que nenhum campus proibiu a prá ca de
esportes ou de a vidades sicas quando retomaram presencialmente. Ele trouxe a reflexão para a Comissão. Oesportes ou de a vidades sicas quando retomaram presencialmente. Ele trouxe a reflexão para a Comissão. O
coordenador de Manutenção sugeriu convidar o professor de Educação Física para falar a respeito da área emcoordenador de Manutenção sugeriu convidar o professor de Educação Física para falar a respeito da área em
que atua e das implicações das a vidades sicas em momento de pandemia. O presidente disse que a ideia éque atua e das implicações das a vidades sicas em momento de pandemia. O presidente disse que a ideia é
muito boa e que vai conversar com o professor de Educação Física do campus, que é o Prof. Fernando, que,muito boa e que vai conversar com o professor de Educação Física do campus, que é o Prof. Fernando, que,
embora es vesse fora do país por afastamento para o doutoramento, está de volta ao campus. A Prof. Ma ldeembora es vesse fora do país por afastamento para o doutoramento, está de volta ao campus. A Prof. Ma lde
disse em chat que a a vidade sica é extremamente importante para a saúde sica e mental dos estudantes. Adisse em chat que a a vidade sica é extremamente importante para a saúde sica e mental dos estudantes. A
auxiliar em Enfermagem e conselheira disse que concordava que o convite para uma fala do professor deauxiliar em Enfermagem e conselheira disse que concordava que o convite para uma fala do professor de
Educação Física, mas que colocava uma questão de que os estudantes eventualmente se machucavam aoEducação Física, mas que colocava uma questão de que os estudantes eventualmente se machucavam ao
jogarem descalços e que isso refle a na capacidade de atendimento do Setor Médico do campus em relação aojogarem descalços e que isso refle a na capacidade de atendimento do Setor Médico do campus em relação ao
espaço da Enfermaria, levando-se em conta o período pandêmico, e em relação a eventuais aglomerações queespaço da Enfermaria, levando-se em conta o período pandêmico, e em relação a eventuais aglomerações que
aconteciam no setor porque o paciente não vinha sozinho, mas acompanhado de amigos e outros estudantesaconteciam no setor porque o paciente não vinha sozinho, mas acompanhado de amigos e outros estudantes
que ajudavam no socorro. Por ser um espaço pequeno e agora conta com o ar condicionado, a questão que aque ajudavam no socorro. Por ser um espaço pequeno e agora conta com o ar condicionado, a questão que a
auxiliar de Enfermagem e conselheira traz é de que o espaço de atendimento da Enfermaria precisa ser revisto.auxiliar de Enfermagem e conselheira traz é de que o espaço de atendimento da Enfermaria precisa ser revisto.
Ela disse que o ginásio tem duas salas de Educação Física e que uma dessas salas poderia ser u lizada comoEla disse que o ginásio tem duas salas de Educação Física e que uma dessas salas poderia ser u lizada como



Enfermaria, por ter maca e outros mobiliários necessários para atendimento médico. O presidente perguntouEnfermaria, por ter maca e outros mobiliários necessários para atendimento médico. O presidente perguntou
se se tratava de ter a atual Enfermaria e mais uma sala como Enfermaria dentro do ginásio, o que foise se tratava de ter a atual Enfermaria e mais uma sala como Enfermaria dentro do ginásio, o que foi
respondido que ele não é contra e que vai conversar com o professor de Educação Física e que deve encaminharrespondido que ele não é contra e que vai conversar com o professor de Educação Física e que deve encaminhar
a alteração de uso do espaço para o Conselho de Campus para aprovação pelos representantes eleitos pelaa alteração de uso do espaço para o Conselho de Campus para aprovação pelos representantes eleitos pela
comunidade escolar. O presidente destacou da fala da auxiliar de Enfermagem e conselheira o fato de oscomunidade escolar. O presidente destacou da fala da auxiliar de Enfermagem e conselheira o fato de os
estudantes pra carem a vidades sicas descalços e, por falta de conhecimento, perguntou a ela se haveriaestudantes pra carem a vidades sicas descalços e, por falta de conhecimento, perguntou a ela se haveria
alguma orientação em relação ao vestuário adequado para isso, o que foi sugerido pela revisora de texto ealguma orientação em relação ao vestuário adequado para isso, o que foi sugerido pela revisora de texto e
conselheira consultar e resgatar o Regulamento da Campus, destacando que é preciso primeiro conhecer aconselheira consultar e resgatar o Regulamento da Campus, destacando que é preciso primeiro conhecer a
regra, apresentá-la e depois cobrar o seu cumprimento. A auxiliar de Enfermagem disse que a questão doregra, apresentá-la e depois cobrar o seu cumprimento. A auxiliar de Enfermagem disse que a questão do
espaço da Enfermaria é por ocorrerem mais emergências ao mesmo tempo e não ser possível atender todos eespaço da Enfermaria é por ocorrerem mais emergências ao mesmo tempo e não ser possível atender todos e
sobre o fato de os estudantes jogarem descalços, isso ocorre em momentos de aula vaga ou horário livre. Osobre o fato de os estudantes jogarem descalços, isso ocorre em momentos de aula vaga ou horário livre. O
coordenador de Manutenção disse que são duas situações dis ntas e que, em se conversando com o professorcoordenador de Manutenção disse que são duas situações dis ntas e que, em se conversando com o professor
de Educação Física, será possível ponderar o uso dos espaços e o uso de ves menta adequada para a frequênciade Educação Física, será possível ponderar o uso dos espaços e o uso de ves menta adequada para a frequência
às aulas da disciplina. O que se apresenta como preocupante é o uso dos espaços sem a supervisão de algumàs aulas da disciplina. O que se apresenta como preocupante é o uso dos espaços sem a supervisão de algum
servidor do campus e, nesta situação, ele se coloca contrário à liberação das a vidades sicas pelo menos noservidor do campus e, nesta situação, ele se coloca contrário à liberação das a vidades sicas pelo menos no
período inicial sem que haja supervisão. O presidente pediu que os integrantes da comissão se manifestassem aperíodo inicial sem que haja supervisão. O presidente pediu que os integrantes da comissão se manifestassem a
respeito da liberação das a vidades sicas além das aulas de Educação Física. O Prof. Paulo Jorge sugeriu que arespeito da liberação das a vidades sicas além das aulas de Educação Física. O Prof. Paulo Jorge sugeriu que a
votação fosse na próxima reunião depois da fala do professor de Educação Física. O coordenador devotação fosse na próxima reunião depois da fala do professor de Educação Física. O coordenador de
Manutenção perguntou da liberação das salas do Grêmio e do Diretório Acadêmico e o presidente pediu aManutenção perguntou da liberação das salas do Grêmio e do Diretório Acadêmico e o presidente pediu a
manifestação dos integrantes da comissão, o que foi respondido pela revisora de textos e conselheira quemanifestação dos integrantes da comissão, o que foi respondido pela revisora de textos e conselheira que
deveria ser liberada, respeitando-se o limite de pessoas de cada sala. Em relação ao Grêmio, o presidentedeveria ser liberada, respeitando-se o limite de pessoas de cada sala. Em relação ao Grêmio, o presidente
deliberou que ia procurar a presidente do Grêmio e conversar e pedir que ela aguardasse alguns dias após odeliberou que ia procurar a presidente do Grêmio e conversar e pedir que ela aguardasse alguns dias após o
início do retorno cem por cento presencial porque o espaço do Grêmio é pequeno e o receio é de que osinício do retorno cem por cento presencial porque o espaço do Grêmio é pequeno e o receio é de que os
estudantes se aglomerem naquele espaço. Sobre o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiaisestudantes se aglomerem naquele espaço. Sobre o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais
(Napne), a Prof. Ma lde foi convidada a falar sobre as adaptações sanitárias necessárias que o campus precisa(Napne), a Prof. Ma lde foi convidada a falar sobre as adaptações sanitárias necessárias que o campus precisa
fazer para atender as demandas do Napne. Ela disse que uma reunião será realizada na semana seguinte a estafazer para atender as demandas do Napne. Ela disse que uma reunião será realizada na semana seguinte a esta
reunião e que na pauta serão tratados assuntos em relação a um estudantes que é cego e que a mãe temreunião e que na pauta serão tratados assuntos em relação a um estudantes que é cego e que a mãe tem
grande preocupação com a preservação da saúde dele. O presidente disse que a Comissão e a Direção Geralgrande preocupação com a preservação da saúde dele. O presidente disse que a Comissão e a Direção Geral
estariam à disposição para ajudar o Napne no que fosse possível. O presidente disse que iria incluir na pauta doestariam à disposição para ajudar o Napne no que fosse possível. O presidente disse que iria incluir na pauta do
ConCam a re rada da necessidade de marcação no chão nas salas de aula, como prevê o protocolo do IFSP,ConCam a re rada da necessidade de marcação no chão nas salas de aula, como prevê o protocolo do IFSP,
porque não faz sen do no caso de o campus estar na etapa quatro, com ocupação total. E, nada mais havendo,porque não faz sen do no caso de o campus estar na etapa quatro, com ocupação total. E, nada mais havendo,
o presidente deu a reunião por encerrada às dez e vinte e cinco, e eu, Thalita Di Bella Costa Monteiro, lavrei ao presidente deu a reunião por encerrada às dez e vinte e cinco, e eu, Thalita Di Bella Costa Monteiro, lavrei a
ata que segue para ser assinada por mim e pelos demais integrantes da comissão.ata que segue para ser assinada por mim e pelos demais integrantes da comissão.

 

Cubatão, sete de março de dois mil e vinte e dois
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