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1 APRESENTAÇÃO 
 

 

Considerando a declaração de emergência sanitária e necessidade de isolamento social 

devido a pandemia por Covid-19, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) publicou, 

em 18 de março de 2020, a Portaria 163/2020, determinando a suspensão, por tempo 

indeterminado, das atividades presenciais de ensino e adoção de regime excepcional de 

trabalho remoto para os setores administrativos (UFSB, 2020). Tais decisões foram tomadas 

em conformidade com determinações oficiais a respeito da emergência de saúde pública 

decorrente do novo coronavírus.  

A vacinação contra a Covid-19 teve início na Bahia em 19 de janeiro de 2021. Em abril, 

por meio da Resolução nº 64/2021, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) da Bahia 

aprovou o início da vacinação do grupo prioritário trabalhadores da educação ativos de 55 

anos e mais (BAHIA, 2021). Como o quantitativo de doses de vacinas era – e ainda é – 

insuficiente para atender a toda a demanda populacional de uma única vez, grupos prioritários 

foram organizados por faixas etárias.  

Considerando que estamos prestes a completar 11 meses de campanha de vacinação 

contra a Covid-19 na Bahia e que a vacina já foi oferecida para todas as faixas etárias possíveis 

de serem imunizadas, o Comitê Emergencial de Crise (CEC)/Pandemia Covid-19 da UFSB 

organizou formulário para realizar novo Levantamento da Situação Vacinal da Comunidade 

Acadêmica da Universidade. Nesse segundo levantamento, além dos servidores e terceirizados, 

o CEC/UFSB incluiu a categoria discente para coleta de dados.    

Por meio deste relatório, o CEC/UFSB apresenta os principais resultados da pesquisa. 

Os dados coletados ajudarão a nortear o planejamento de ações e intervenções do Comitê e 

servirão de subsídios para a tomada de decisões da Gestão Central da Universidade, 

especialmente no que se refere ao retorno presencial das atividades administrativas e 

acadêmicas.   
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2 METODOLOGIA 

O Levantamento da Situação Vacinal dos/as Servidores/as, Terceirizados/as 

e Estudantes da UFSB foi feito por meio de formulário GoogleDocs construído pelo 

CEC/Covid-19 da UFSB e recebeu respostas no período de 21 a 24 de outubro de 2021. 

Para divulgação, o CEC procedeu com envio de e-mail institucional para todos os servidores, 

pedido de apoio a secretarias acadêmicas para compartilhamento junto aos discentes 

(graduação e pós-graduação) e divulgação via redes sociais, especialmente, em grupos de 

WhatsApp. Importante destacar que o formulário deveria ser respondido por toda a 

comunidade acadêmica da UFSB, o que inclui, portanto, a categoria docente, de técnicos-

administrativos em educação (TAEs), categoria discente e terceirizados/as.  

O formulário, estruturado em 22 questões simples, incluía desde dados gerais de 

identificação do respondente, tais como: nome, matrícula (ou função, no caso dos 

terceirizados), campus de vinculação, a questões mais específicas relacionas a pandemia por 

Covid-19, como: situação vacinal, levantamento dos respondentes em grupo de risco, 

avaliação familiar, histórico de infecção por Covid-19, dentre outras. 

Ao fim do período de recebimento das respostas, procedeu-se com a leitura e 

organização das informações coletadas. A partir do contingente de dados, foi possível 

conhecer a realidade de vacinação contra a Covid-19 da comunidade acadêmica da UFSB até 

24 de outubro de 2021, além de outros aspectos importantes que devem ser considerados 

por conta da pandemia 

Ao final do formulário, um espaço livre e opcional para comentários foi 

disponibilizado. As informações ali colocadas foram organizadas em sete categorias 

temáticas, as quais compõem o tópico de discussão do relatório. Os comentários estão 

disponível na íntegra nos Anexos deste relatório.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período em que ficou aberto, o formulário recebeu 1083 respostas. Atualmente, a 

UFSB dispõe de uma comunidade acadêmica composta por, aproximadamente, 6.427 

pessoas, sendo: 4.996 estudantes de graduação, 790 estudantes de pós-graduação (Stricto 

sensu), 321 docentes, 252 técnicos-administrativos em educação (TAEs) e 68 terceirizados/as. 

A maior participação foi de estudantes da graduação (73%), seguida da categoria docente 

(14,9%), técnicos-administrativos (7,8%), estudantes de pós-graduação (2,6%) e, por fim, dos 

colaboradores/as terceirizados/as (1,8%) (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o universo de cada segmento da comunidade acadêmica da UFSB, 

identificamos a participação neste questionário de: 15,8% do total de estudantes de 

graduação; 50,1% do total de docentes; 33,3% do total de TAEs; 27,9% do total de 

colaboradores/as terceirizados/as e 3,5% do total de estudantes da pós-graduação.  

Em relação aos campi, destaca-se maior quantitativo de respondentes do Campus 

Paulo Freire (43,8%), seguido do Campus Sosígenes Costa (CSC) (32,6%) e Campus Jorge 

Amado(CJA)(18,3%). Os respondentes vinculados aos Colégios Universitários (CUNIs) 

representam 5,4% (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Docente
14,9%

Estudante de 
Graduação

73,0%

Estudante de Pós-
Graduação

2,6%

Técnico-Administrativo 
em Educação

7,8%

Terceirizado/a
1,8%

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS RESPONDENTES QUANTO AO 
VÍNCULO INSTITUCIONAL

Fonte: Formulário CEC (2021).

Campus Jorge Amado
18,3%

Campus Paulo Freire
43,8%

Campus Sosígenes 
Costa
32,6%

Outros
5,4%

FIGURA 2 - LOCAL DE LOTAÇÃO DOS RESPONDENTES

Fonte: Formulário CEC (2021).
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Quanto à questão: “Você já tomou a 1ª dose da vacina contra a Covid-19?”, 98,4% 

dos respondentes sinalizaram que sim (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os motivos apresentados pelos 1,6% que não tomaram a 1ª dose incluem: “quantitativo 

de doses insuficientes na cidade” (4 respostas), “estava doente e não pude me vacinar” (4 

respostas), “não pretendo me vacinar” (3 respostas), outras razões (6 respostas). 

Em relação a questão: “Você já tomou a 2ª dose da vacina contra a Covid-19?”, 

39,2% dos respondentes indicaram que não. Em contrapartida, 60,8% já completaram o 

esquema vacinal, o que inclui 2ª dose (59,6%) ou vacina dose única (Janssen)(1,2%) (Figura 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

O principal motivo apresentado pelos servidores que ainda não completaram o 

esquema vacinal é a espera pelo período para a 2ª dose, sendo que 6,5% seriam vacinados até 

1,6%

98,4%

FIGURA 3 - VOCÊ JÁ TOMOU A 1ª DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-
19?

Fonte: Formulário CEC (2021).

Não
39,2%

Sim
59,6%

Tomei dose única 
(Janssen)

1,2%

FIGURA 4 - VOCÊ JÁ TOMOU A 2ª DOSE DA VACINA CONTRA A COVID-
19?

Fonte: Formulário CEC (2021).
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o final do mês de outubro, 29% no mês de novembro, 2,3% até o final de dezembro e 0,7% 

em janeiro (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a questão: “Faz parte do grupo de risco para a Covid-19?”, 83% 

responderam que não fazem parte do grupo de risco. 11% indicaram possuir alguma 

comorbidade, 1,8% são mulheres grávidas ou que amamentam, 1% são servidores com 60 

anos de idade ou mais (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à pergunta “Quantas pessoas maiores de 12 anos residem com 

você?”, 29,6% residem com uma pessoa, 20,7% moram sozinhos/as ou residem com 

crianças menores de 12 anos, 22,5% residem com duas pessoas, 13,7% residem com três, 

8,6% e 4,9% residem com quatro ou com mais de quatro pessoas acima de 12 anos, 

respectivamente (Figura 7). Destaca-se que esse limite etário foi estabelecido, devido ao fato 

83,0%

11,0%

1,8%

1,0% 0,8%

0,6%

0,6%
0,5%

0,4% 0,4%

FIGURA 6 - FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19? SE 
SIM, INDIQUE EM QUAIS CATEGORIAS VOCÊ SE ENQUADRA ( É 

POSSÍVEL MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)

Não faço parte do grupo de risco para Covid-19.

Independente da idade, possui alguma comorbidade, como
cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal, imunodepressão,
obesidade, asma.

Está grávida ou amamentando

Possui sessenta anos ou mais

Está passando por tratamento com imunossupressores associados a
medicamentos (corticoide, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa),
neoplasias, entre outros, ou tratamento oncológico.

Problemas respiratórios (rinite alérgica, bronquite etc.)

Hipertensão arterial

Resido com familiares do grupo de risco

Resido com crianças

Outros

Fonte: Formulário CEC (2021).
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de ser a idade mínima autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

para administração da vacina da Pfizer (BRASIL, 2021).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à questão: “Reside com alguém que faz parte do grupo de risco para a 

Covid-19?”, 40,5% responderam que sim (Figura 8).  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Sobre a situação vacinal das pessoas acima de 12 anos que residem com os 

respondentes, as configurações são muito variadas e envolvem, por exemplo: pessoas que já 

completaram o esquema vacinal (42,1%), pessoas que estão aguardando a segunda dose 

(12,7%), pessoas que ainda não foram imunizadas com a primeira dose (2,1%), dentre outras 

situações (Figura 9). 

 

1
29,6%

2
22,5%

0
20,7%

3
13,7%

4
8,6%

Mais de 4
4,9%

FIGURA 8 - QUANTAS PESSOAS MAIORES DE 12 ANOS RESIDEM 
COM VOCÊ?

Fonte: Formulário CEC (2021).

Não
59,5%

Sim
40,5%

FIGURA 9 - RESIDE COM ALGUÉM QUE FAZ PARTE DO GRUPO DE 
RISCO PARA COVID-19?

Fonte: Formulário CEC (2021).

FIGURA 8 - 

FIGURA 7  
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Em relação à pergunta: “Você já teve Covid-19?”, 20,6% indicaram que já tiveram 

a doença, mediante comprovação via testagens (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às pessoas que tiveram diagnóstico confirmado de Covid-19, embora 

minoria – apenas 2,7% dos respondentes - algumas descreveram a ocorrência de sequelas 

que, de alguma forma, poderão interferir na realização das atividades laborais ou acadêmicas 

de rotina. Entre as queixas relatadas, encontramos: lapsos de memória, insônia, taquicardia, 

cefaleia persistente, alteração persistente de olfato e paladar, vertigem, dificuldade para 

concentração, tosse persistente, alopecia, fadiga, dispneia ao falar e “zumbidos” no ouvido 

(Figura 11).  

 

 

 

 

Todos estão 
completamente 

vacinados.
42,1%

Alguns estão 
completamente 

vacinados, outros 
estão parcialmente 

vacinados (1ª dose).
23,5%

Nenhuma das 
alternativas.

19,6%

Todos estão 
parcialmente vacinados 

(apenas 1ª dose).
12,7%

Nenhum está 
vacinado.

2,1%

FIGURA 10 - EM LINHAS GERAIS, QUAL A SITUAÇÃO VACINAL DAS 
PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS QUE RESIDEM COM VOCÊ?

Fonte: Formulário CEC (2021).

Não
51,9%

Sim, testei positivo em 
teste(s) realizado(s)

20,6%

Não sei
14,1%

Suspeito que sim, mas 
não fiz testes (ou 

testes deram 
negativos)

13,4%

FIGURA 11 - VOCÊ JÁ TEVE COVID-19?

Fonte: Formulário CEC (2021).

FIGURA 10 

FIGURA 9  
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Por fim, em relação a última questão: “Considerando a atual situação epidêmica 

da Covid-19 na sua região e supondo a adoção dos cuidados de biossegurança 

previstos no Plano de Retomada Gradual das Atividades Administrativas Presenciais 

elaborado pelo CEC, você se sente segura/o para estar na Universidade?”, 71,8% dos 

respondentes responderam que “sim” (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo opcional “Espaço livre para comentários e sugestões” recebeu 206 

respostas, as quais foram organizadas em sete categorias temáticas após avaliação dos temas 

mais abordados. A seguir, apresentamos tais categorias e alguns dos comentários que as 

caracterizam.  

 

3.1 POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS AO RETORNO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS PRESENCIAIS 

 
Cerca de 30% dos comentários recebidos sinalizaram posicionamentos favoráveis ao 

retorno das atividades acadêmicas presenciais. Os discursos exemplificam o retorno das 

Sim
71,8%

Não
28,2%

FIGURA 14 - CONSIDERANDO A ATUAL SITUAÇÃO EPIDÊMICA DA COVID-19 NA 
SUA REGIÃO E SUPONDO A ADOÇÃO DOS CUIDADOS DE BIOSSEGURANÇA 

PREVISTOS NO PLANO DE RETOMADA GRADUAL DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS PRESENCIAIS ELABORADO PELO CEC, VOCÊ SE SENTE 

SEGURA/O PAR

Fonte: Formulário CEC (2021).

Não tive Covid-19.
58,9%

Não
38,4%

Sim
2,7%

FIGURA 12 - EM CASO DE TER CONTRAÍDO A COVID-19, FICOU COM 
ALGUMA SEQUELA QUE POSSA INFLUENCIAR NAS ATIVIDADES 

LABORAIS OU NO RETORNO PRESENCIAL AOS ESTUDOS?

Fonte: Formulário CEC (2021).

FIGURA 12 

FIGURA 11- 
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escolas da rede pública e privada e citam que as condições de ensino, aprendizagem e 

rendimento acadêmico são melhores com as atividades ocorrendo em sala de aula física.  

 
“Acredito, pelo fato de se tratar de adultos, as aulas nas instituições superiores já podem voltar. No momento em que 
as escolas públicas e particulares de educação básica voltaram, acredito eu que não faça sentido algum que as 
Instituições de ensino superior também não voltem.” 

 
“Voltemos para as aulas presenciais, bem como demais atividades. Isso propicia nosso melhor aprendizado e 
rendimento. Vejo segurança, nesse momento, para o retorno em 100%.” 

 
“Acredito que retornar as aulas é essencial para o melhor aprendizado, sem contar que já estamos há um bom tempo 
estudando de modo remoto. Considerando que, também, que as outras escolas e faculdades da cidade (Tx. de Freitas) 
já voltaram, nada mais justo do que a UFSB também retornar as atividades presenciais. Somos todos adultos e, com 
certeza, seguiremos as medidas de segurança.” 

 
“Acredito que no contexto atual da pandemia, já existe uma situação favorável ao retorno das atividades presenciais, 
visto que outras instituições de ensino (privadas) já retornaram ao seu funcionamento normal.” 
 

 

3.2 POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS AO RETORNO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS PRESENCIAIS 

 

Em torno de 23% das respostas trouxeram ponderações caso o retorno das atividades acadêmicas 

presenciais ocorra nos próximos meses. As preocupações incluem, principalmente: incertezas quanto 

ao status da pandemia e inseguranças devido a existência de estudantes e servidores que decidiram 

não se vacinar.  

 
“Acho mais prudente esperar resultados melhores para normalização das atividades acadêmicas.” 

 
“Acredito que estamos em risco ainda para a contaminação, pois estamos atualmente com o vírus se avançando e já 
tem em nossa região extremo sul Baiano, o maior cuidado o possível, ainda precisamos ter, pedir mães de amigos 
próximos, que considerava muito, para a Covid.” 

 
“Apesar de termos avançado bastante na questão das vacinações e cuidados, algumas pessoas ainda não apresentam 
responsabilidade coletiva e nem pessoal em relação aos cuidados contra a COVID-19. Por este motivo não me sinto 
segura.” 
 
“Sou do grupo de risco, assim como todos da minha família. Não me sinto segura para voltar as aulas presenciais. 
Acho que ainda não e o momento adequado. Poderia voltar quando começasse outro quadrimestre.” 
 
 

3.3 CUIDADOS COM INFRAESTRURURA E MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 
 

 
Alguns comentários condicionaram “sentir-se seguro para o retorno acadêmico presencial” 

a necessidade de adaptações estruturais e cuidados de biossegurança (12%) nos Campus. 

Identificamos registros de preocupações, especialmente, quanto às salas de aula do CSC e CJA, as 

quais, segundo os relatos, não possuem estrutura que permita adequada circulação de ar.  
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“Não me sinto segura por conta das condições estruturais do campus CSC que não possuem ventilação necessário 
para voltarmos sem que nossos alunos estejam vacinados.” 
 
“No que tange às atividades administrativas na nova edificação da Reitoria, entendo ser possível um retorno gradual 
conforme Plano de Retomada Gradual elaborado pelo CECA. Em relação às atividades acadêmicas, reitero que 
qualquer tipo de retorno depende das novas edificações em fase de conclusão do CJA. As edificações existentes no 
CJA (Ferradas) não atendem às condições mínimas de Biossegurança.” 
  
“Marquei que me sinto segura para volta das aulas presencialmente. Porém como já havia sido dito para nós 
estudantes, sei que o campus é todos fechado e não tem uma circulação de ar adequada. Então a menos que a grande 
maioria esteja vacinados, respeitando as regras que o COVID pede. Eu quero sim voltar, porém caso contrário eu 
acredito que talvez seja melhor aguardar. Principalmente por nós que precisamos nos mudar para Porto Seguro, e 
precisaríamos lidar com outras pessoas, além de somente estudantes e professores. Não querermos contaminar ninguém 
e nem quero ser contaminada novamente.” 
 
“É importante verificar as salas de aula que tem circulação de ar inadequada e fazer reformas em tais ambientes.” 
 
“Me sinto segura apenas se pudermos realizar a maior parte das atividades em ambientes aberto, como a quadra, 
gramado, corredores do CPF e etc.” 
 
 
3.4 TRANSPORTE PÚBLICO 

 

A necessidade de utilização de transporte público por parte dos servidores e estudantes para 

chegar a Universidade também foi tema recorrente nos comentários (9%). Os relatos indicaram, 

principalmente, preocupações quanto às lotações que existem nesses transportes e inexistência de 

alternativa para deslocamento até a Universidade.  

 
“Apesar de estar muito ansiosa por reencontrar os espaços e os servidores na universidade ainda me sinto insegura 
para o retorno.  Tenho clareza que a reitoria e o comitê tem realizado um trabalho cuidadoso e responsável e qualquer 
segurança vem desta construção. Também imagino as pressões para o retorno. Mas, fico pensando no transporte para 
o campus dos servidores. Sobretudo servidores que utilizam transporte público ou compartilhado.” 
 
“Acredito que para o retorno presencial ser possível, visto que sou do campus de Porto Seguro, precisamos de um 
transporte adequado para diminuir o fluxo de alunos no único transporte que temos.” 

 
“Apesar de querer aulas presenciais, não me sinto segura para voltar ainda, pois moro em Itamaraju e estudo no 
campus de Teixeira (Paulo Freire), assim teria que pegar transporte todos os dias para ir estudar, correndo o risco 
de contaminação e transmitir para as pessoas próximas de mim. Sem contar, que nem todos seguem os protocolos de 
segurança.” 
 
“Eu me sinto seguro para estar na Universidade seguindo os protocolos de Biossegurança. Não me sinto seguro é para 
utilizar o transporte público para chegar na universidade. Eu não entrava em um ônibus desde a suspensão das 
atividades. Na Universidade o cumprimento dos protocolos é cobrado, mas dentro dos ônibus não. Isso é o que mais 
tem me preocupado. 
 
“O retorno as atividades presenciais certamente representam um desafio para toda a comunidade universitária, no 
entanto, é preciso mensurar quais os danos causados aos processos de ensino, pesquisa e extensão que o distanciamento 
tem provocado.” 
 
“Moro em outra cidade (Eunápolis) e ia de van para a UFSB. Muitas das vezes a van ia lotada. Não me sinto 
segura em ir para a UFSB de van e não consigo visualizar outro meio de transporte.” 



Página | 13  
 

3.5 DEFESA DO TELETRABALHO OU MANUTENÇÃO DO ENSINO 

REMOTO/HÍBRIDO 

 

Identificamos relatos que, por razões diversas, mencionaram o desejo da manutenção do 

teletrabalho (6%) ou da experiência do ensino remoto/híbrido (6%). 

 

“Defendo a permanência ad eternum da modalidade de trabalho Home Office. No entanto, não compartilho da falta 

de vergonha na cara de grande parte dos meus colegas, posto que estes usam a pandemia apenas como desculpa par não 

voltarmos ao trabalho presencial. Quero sim o Home Office, mas quero brigar do "jeito certo" através da apresentação 

dos resultados só setor durante toda a pandemia.” 

 

“Algumas atividades ainda podem ser realizadas remotamente, por exemplo o caso de setores que lidam com tecnologia 

de sistemas de informação, cuja carga de trabalho tem até aumentado na pandemia com a universidade dependendo 

ainda mais destes sistemas, portanto, para certos setores, não há muitos benefícios em detrimento dos riscos de voltar a 

trabalhar presencialmente.” 

 

“Embora me sinta seguro para o retorno à instituição, respeitando-se os protocolos contra a COVID-19, acredito que 

seja momento de se repensar a obrigatoriedade do trabalho integralmente presencial na universidade. Durante o período 

de trabalho remoto, ficou evidente a desnecessidade da presença física dos servidores diariamente na instituição, bem 

como do controle do trabalho pela jornada de 8h/dia. Assim, sugiro que a universidade abra consulta pública e espaços 

de discussão para a editação de seu Plano de Gestão, já autorizado pelo ministro da educação, nos termos da Instrução 

Normativa Nº 65, de 30 de julho de 2020.” 

 

“As atividades EAD estão me ajudando grandemente afinal não tenho como me deslocar até a faculdade nesse 

momento. Estou passando por um aperto financeiro, não tenho trabalho e nem auxílio da faculdade, apenas uma 

pensão paterna, em suma a postergação das aulas presenciais me ajudaria grandemente.” 

 

“Gostaria que o ensino fosse híbrido - retorno presencial para quem quer e remoto para quem precisa. Eu prefiro o 

ensino remoto por causa do grande deslocamento entre o campus e minha residência e o curso ser noturno. Além disso 

tive a oportunidade de fazer componentes de outros cursos que foram muito bons e enriqueceram meus conhecimentos do 

campus de Porto Seguro. Se não fosse o ensino remoto jamais teria a oportunidade. Enfim se voltar somente o ensino 

presencial provavelmente abandonarei o curso.” 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CEC/UFSB prima pela escuta ativa e adoção de criteriosos cuidados de 

biossegurança para cuidar da comunidade acadêmica da UFSB durante vigência da pandemia 

por Covid-19. O presente levantamento objetivou avaliar a situação vacinal de servidores/as, 

estudantes e terceirizados/as da Universidade até outubro de 2021.  

Concluímos que, no momento, o retorno às atividades acadêmicas presenciais ainda 

não é indicado, uma vez que importante porcentagem dos respondentes (39,2%) ainda será 

imunizada com a segunda dose da vacina nos próximos meses. A previsão é que, a partir de 

janeiro de 2022, expressivo quantitativo da comunidade acadêmica estará completamente 

imunizada, o que indica possibilidade de início de retorno gradual às atividades presenciais 

acadêmicas com mais segurança, a depender do contexto epidemiológico da Covid-19 na 

época.  

Os resultados construídos permitiram concluir ainda que, apesar dos diferentes 

posicionamentos quanto ao retorno das atividades acadêmicas presenciais, quase 72% dos 

respondentes indicaram que já se sentem seguros/as para frequentar a Universidade, desde 

que a situação epidêmica da Covid-19 esteja controlada e a Universidade adote os protocolos 

de biossegurança necessários.  

A seguir, reflexões e recomendações à Reitoria e à comunidade da UFSB sobre 

assuntos que competem ao CEC/UFSB: 

 - Novas atualizações deste estudo talvez ainda sejam necessárias em momento oportuno, 

para refletirmos sobre a evolução da imunização e finalização do esquema vacinal de 

servidores/as, estudantes e terceirizados/as; 

-  Assim como na primeira edição do Levantamento da Situação Vacinal, voltamos a 

identificar situações que merecem atenção especial, como as implicações da decisão pessoal 

e consciente de não se imunizar em relação aos riscos que tal medida representa ao coletivo, 

assim como da situação de parcela da comunidade que, após ser infectada, alega sofrer 

sequelas que podem afetar a realização das atividades laborais ou acadêmicas (2,7%);  

- Os respondentes que não se sentem seguros para o retorno das atividades acadêmicas 

presenciais, indicam preocupações que envolvem questões infraestrutura dos campi, status 

da pandemia, vacinação da comunidade discente, transporte público e oportunidades que 

emergem a partir do conceito de teletrabalho e ensino remoto/híbrido. Sugerimos que esses 

temas sejam cuidadosamente analisadas pela gestão da UFSB, considerando, inclusive, o 

envolvimento de instituições externas para tratar de alguns pontos, como as prefeituras 

municipais, no que diz respeito a utilização do transporte público com segurança.  
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ANEXOS 

ÍNTEGRA DAS RESPOSTAS COMPARTILHADAS NO ESPAÇO PARA 

COMENTÁRIOS 

1.  

Defendo a permanência ad eternum da modalidade de trabalho Home Office. No entanto, não compartilho da falta de 

vergonha na cara de grande parte dos meus colegas, posto que estes usam a pandemia apenas como desculpa par anão 

voltarmos ao trabalho presencial. Quero sim o Home Office, mas quero brigar do "jeito certo" através da apresentação 

dos resultados so setor durante toda a pandemia. 

2.  Nossas aulas precisam voltar. É sério! Tudo está normal, aula precisa ser normal. Ninguém suporta mais EAD.  

3.  
Acredito que no contexto atual da pandemia, já existe uma situação favorável ao retorno das atividades presenciais, 

visto que outras instituições de ensino (privadas) já retornaram ao seu funcionamento normal. 

4.  Aguardando ansiosamente o retorno das aulas presenciais, EAD é complicado 

5.  #voltapresencial 

6.  Queremos volta às aulas! 

7.  Pois tenho pessoas com comorbidades em casa e meu trabalho exige contato muito próximo 

8.  

Marquei que não me sinto segura na universidade, porém é basicamente em qualquer lugar fora de casa. Apesar disso, 

sei o quanto importante é o retorno das aulas, principalmente das aulas práticas, as teóricas acredito que ainda poderiam 

ser EAD. 

9.  

Acredito que este seja o momento da retomada presencial das aulas. Não faz sentido até mesmo festas estarem sendo 

retomadas e aulas presenciais não. Educação deve ser prioridade. Também, em novembro todos os maiores de 18 anos 

estarão com a 2° dose independente de ter sido Pfizer, astrazeneca ou Coronavac. Acredito que como protocolo de 

segurança para retomada deve ser exigido o uso de máscara cirúrgica ou PFF2, que cientificamente são as mais 

adequadas para o uso em espaços fechados e hoje estão com preços acessíveis ( encontra-se Pff2 certificada facilmente 

por 2 reais na shopee e ela pode ser reutilizada pelo menos 15 vezes). 

10.  Sinto-me relativamente seguro. Mas o problema não sou eu, e sim a segurança dos estudantes e das suas famílias.  

11.  

Acho que está na hora de começar a retornar às aulas presenciais aos poucos, nem que seja um modelo mais híbrido… 

Está voltando tudo a funcionar quase que normalmente, então acredito que devemos enfrentar esse momento também. 

As sequelas psicológicas desse isolamento também vão ser bastante drásticas para as pessoas, devemos pensar nesse 

lado também! 

12.  

Agredido que retornar as aulas é essencial para o melhor aprendizado, sem contar que já estamos há um bom tempo 

estudando de modo remoto. Considerando que, também, que as outras escolas e faculdades da cidade (TX. de Freitas) já 

voltaram, nada mais justo do que a UFSB também retornar as atividades presenciais. Somos todos adultos e, com 

certeza, seguiremos as medidas de segurança.  

13.  

Por pertencer ao grupo de risco (gestante) e sabendo que ainda passarei pelo puerpério, não acho prudente o meu 

retorno neste momento, tendo em vista também o boletim emitido pela universidade que prevê que os grupos de risco 

devem permanecer em atividades remotas. 

14.  Só estarei seguro, quando a maior parte da população estiver vacinada, para não ocorrer um surto maior! 

15.  

Acredito que a volta ás aulas presenciais possa ser feita apenas com alunos que já estão vacinados com as duas doses , 

com toda restrição e precaução possível, pois é tão ruim essas aulas remotas , mas os professores e colegas fazem com 

que as aulas sejam legais e interativas. 

16.  
Quase perdi meu pai por conta de um infarto seguido de várias complicações, ele está se recuperando e ainda muito 

frágil, em hipótese alguma gostaria de expor ele a um perigo como este 

17.  Estou ansioso para a volta as aulas presenciais  

18.  

Na minha casa possui uma pessoa que teve problemas com vacinas desde criança.Ele não pode tomar nenhuma vacina, 

só temo por ele.Mas por outro lado, percebo que tomar as duas doses da vicina ajuda, porém não significa total 

imunidade, visto que muita gente após vacinadas contraíram covid e foram a óbito. As variantes nos deixa vulneráveis e 

precisamos continuar com os cuidados de higienização e proteção sempre. 
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19.  

No CSC é importante levar em consideração a questão de circulação de ar nas salas de aula. Esse é um quesito 

fundamental para o retorno e que no caso do CSC, pelo formato físico das salas - ambientes pequenos, fechados e sem 

janelas - , fica muito difícil manter o distanciamento e a qualidade do ar 

20.  Por favor, voltem ano que vem 

21.  Acredito que ainda não é o momento adequado para esse retorno!  

22.  Parabéns pela iniciativa! 

23.  A pandemia ainda não acabou 

24.  
Caso não volte 100% presencial, volte pelo menos as aulas práticas. E não cobrar presença nas aulas online, nem todos 

podem participar. 

25.  Como Gestora (Decana do IHAC), já estou vindo presencialmente para a Universidade pelas manhãs.  

26.  
Não sinto uma confiança na retomada das AULAS presenciais, por questões da grande porcentagem dos estudantes e 

colaboradores das universidades não estarem 100% vacinados.  

27.  Está muito complicado seguir a faculdade via ead  

28.  
A resposta anterior se aplica para atividades administrativas. No entanto, o percentual da população vacinada no 

município de Teixeira de Freitas é insuficiente, até o momento, para um retorno de atividades acadêmicas presenciais.  

29.  Me sinto segura apenas se estiver em ambiente com todos vacinados.  

30.  

Espero que quando volte as aulas presenciais, tomem o máximo de cuidado com todos, assim como a conscientização 

para discentes, docentes e funcionários. Hoje(19/10/21) não me sinto seguro em voltar para a UFSB, pois na minha 

percepção não estampa preparados 100% e a COVID-19 continua matando pessoas, há surgimento de variante, por 

esses motivos é muito perigoso a volta por agora. Espero que a volta seja feita de maneira gradual, com talvez início em 

março do ano de 2022. 

31.  

Para os próximos formulários de acompanhamento, as opções "seguir para a próxima questão" fica com tela muito 

poluída e confusa. Sugiro utilizar a ferramenta "ir para a seção com base na resposta" no momento de criação do 

formulário. 

32.  

Acredito que a segurança de todos deve ser proprietária, e que a vacina é essencial para venceremos o Covid 19, 

entretanto acredito que se faz necessária a retomada pelo menos gradual das aulas, tendo em vista que ja estamos a 

quase dois anos em um sistema remoto que tem prejudicado muitos. Att. Sávio  

33.  

Para aulas ainda me sinto insegura, pois as salas de aula do campus Paulo Freire são pequenas, sem ventilação, nem 

sempre as máscaras que as pessoas usam são adequadas, e não sei ainda sobre a cobertura vacinal dos estudantes. Além 

disso, com a reabertura de quase tudo temo o aparecimento de variantes enquanto a cobertura vacinal de Teixeira de 

Freitas ainda segue lenta. 

34.  
Não me sinto segura, porque a maior parte dos estudantes assim como depende de ônibus escolar para chegar na 

universidade. Tinha que ter mais da maioria dos estudantes vacinados para o retorno das aulas presenciais. 

35.  Acho que não é o momento de voltar presencial e sim ano que vem mas deveria manter o hibrido e o remoto. 

36.  O retorno com grupos reduzidos traz mais segurança, seguindo protocolos de segurança. 

37.  

Mesmo ansiosa para retorno das aulas presidenciais e estando de saco cheio das aulas em EAD , pq e muito chato 

cansativo as vezes da vontade de desisti E o problema não é os professores nem as aulas , o problema é esse modelo de 

aula que é cansativo e difícil de conseguir foca ou presta atenção sempre tem alguma coisa que me faz desvia a atenção 

da aula, isso é quando não cochilo, msm com isso tudo contra ainda acho mais seguro voltar as aulas ano que vem, acho 

arriscado voltar as aulas esse ano , só pra começar o meio de transporte ja um um ponte negativo e um espaço pequeno 

abarrotado de gente , sem dizer que muita gente não está com a vacinação completa . Creio que ano que vem tudo vai 

esta parcialmente normal bjs e até breve . 

38.  
Voltemos para as aulas presenciais, bem como demais atividades. Isso propicia nosso melhor aprendizado e 

rendimento. Vejo segurança, nesse momento, para o retorno em 100%. 

39.  

A UFSB foi, na nossa cidade, uma das primeiras a aderir o isolamento e deve ser uma das últimas a sair. Uma grande 

maioria não tomou a segunda dose e permanecemos ainda em um período pandêmico, logo, não entendo o motivo de 

considerar o retorno. A essa altura, acredito, que está claro os riscos do retorno ao presencial. Não existe "adoção dos 

cuidados de biossegurança previstos" quando se trata de pessoas, jovens, inclusive. As aulas online tem sido bem 

aplicadas e os professores se adaptaram bem. Universidade não é trabalho, que faz parte da sobrevivência. Portanto, 

continuar com o ensino online é bom senso, não questão de opinião. 
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40.  
Por conta da locomoção dos estudantes que dependem do transporte sedido pela prefeitura acaba ocorrendo uma grande 

aglomeração no onibus pondo em risco a vida de muitos  

41.  
De acordo com os protocolos de segurança à sererem seguidos, podemos retomar as aulas de forma gradual , uma 

semana sim outra não, ou por quadrimestre.  

42.  

Porto Seguro é um dos destinos turísticos mais frequentados por pessoas de áreas onde a variante delta da COVID está 

mais ativa, a maior parte deles transita sem máscara pela cidade, boa parte de nossos estudantes trabalham no setor de 

turismo e a maior parte das salas de aula no CSC não possuem condições mínimas de ventilação e segurança sanitária. 

43.  Acredito que com a maioria pelo menos parcialmente vacinada, o retormo presencial é necessário e será seguro.  

44.  Mas isso irá depender de como irá funcionar o retorno.  

45.  meus sogro faz parte do grupo de risco, e preciso ter contato com ele sempre, então não me sinto segura para voltar. 

46.  

Acredito que possamos retornar, desde que os espaços da Universidade estejam devidamente adequados, pois as 

condições anteriores à pandemia, em termos de ventilação e espaço físico, com turmas enormes, falta de água potável e 

água nos banheiros já era bastante insalubre 

47.  Ansiosa para a volta às aulas presenciais!!! 

48.  O CAMPUS NÃO DISPÕE DE INSTALAÇÕES DENTRO DO PADRÃO SANITÁRIO 

49.  Sim me sinto seguro porém não sei se á ônibus disponíveis para locomover até a Faculdade  

50.  
Enquanto não houver um comprometimento de todos não me sinto seguro, pois não há respeito as normativas de 

biossegurança, como o uso obrigatório, constante e corretamente das máscaras, evitar aproximação e aglomeração.  

51.  

Algumas atividades ainda podem ser realizadas remotamente, por exemplo o caso de setores que lidam com tecnologia 

de sistemas de informação, cuja carga de trabalho tem até aumentado na pandemia com a universidade dependendo 

ainda mais destes sistemas, portanto, para certos setores, não há muitos benefícios em detrimento dos riscos de voltar a 

trabalhar presencialmente. 

52.  Parabenizo o Comitê pelo trabalho desenvolvido e pelo robusto plano de Retomada. 

53.  Aula presencial por favor 

54.  

Para o mim o grande problema a volta as aulas presenciais não é nem tanto a sala de aula em si, pois cada um pode 

manter seu distanciamento e sua higiene. Para min o grande problema são os transportes. Tive experiência com os 

coletivos de Itabuna e eu ja andava com álcool em gel, de tão precário que são, fora a super lotação que quase sempre 

os ônibus passavam direto de tão cheios.  

55.  

Completando a questão anterior, sinto-me parcialmente segura, pois quando se tratam de pessoas é preciso levar em 

consideração aqueles que não seguem os protocolos de segurança, não tomam vacinas, etc. e que podem estar 

colocando os demais em risco. E meu maior medo é ser responsável por trazer a doença para um de meus familiares.  

56.  
É fundamental que os EPI's sejam garantidos e disponibilizados para todos os usuários dos espaços de convivência no 

caso do retorno presencial. 

57.  

Apesar de querer aulas presenciais, não me sinto segura para voltar ainda, pois moro em Itamaraju e estudo no campos 

de Teixeira (Paulo Freire), assim teria que pegar transporte todos os dias para ir estudar, correndo o risco de 

contaminação e transmitir para as pessoas próximas de mim. Sem contar, que nem todos seguem os protocolos de 

segurança. 

58.  

Aulas online são muito cansativas, o retorno de forma gradual de modo seguro faz se necessário, uma vez que muitos já 

se vacinaram e temos uma diminuição significativa dos casos graves e da mortalidade por COVID. A qualidade do 

ensino deve ser algo a ser pensado!!! 

59.  

Diante das discussões que tivemos na audiência com a Reitora e representante do CEC é preciso fazer ajustes 

necessários para um retorno seguro, sobretudo para o quadro administrativo, que já retornou presencialmente há quase 1 

mês. É preciso estar atento aos servidores que dependem de transporte público; espaços que não possuem ventilação 

natural. Presencialmente verifiquei que o prédio da Reitoria não há orientação visual sobre as medidas de segurança 

contra a covid espalhada em todos os espaços; os elevadores precisam de marcação de distanciamento. Os servidores já 

deveriam ter os EPIs básicos de proteção disponíveis em suas salas. Além dessas situações específicas relativas a 

pandemia, também é necessário ressaltar sobre a claridade nas janelas. É importante a urgência nas persianas nas salas 

para melhoria e qualidade no trabalho presencial. 

60.  Acho interessante exigir a vacinação dos estudantes para estarem presentes no campus. 
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61.  Acho que já está na hora de voltarmos 

62.  
ACREDITO QUE A RETOMADA É NECESSARIA, JÁ ESTAMOS COM UM NUMERO ELEVADO DOS 

DISCENTES JÁ VACINADOS, O QUE NOS DAR UMA SEGURANÇA A MAIS! 

63.  Acredito que temos capacidade e preparo para retornarmos presencialmente em breve. 

64.  

A penúltima pergunta foi mal formulada as possibilidades de respostas. Eu não me sinto segura ou insegura, não é essa 

a questão. A questão são as dificuldades encontradas no retorno presencial, principalmente para quem tem determinadas 

sequelas de covid. Uma pessoa que nao dorme e chega no trabalho e tem que se estressar porque o ambiente não está 

adequado, não pode ter saúde física e mental, pq ter que estar de pé muito cedo todos os dias é um desafio para uma 

pessoa insone. Não é só o covid é um conjunto de coisas que não estão sendo consideradas. Não é só a vacina. O que 

esse comitê pensa a respeito das pessoas que tiveram covid e ficaram com sequelas? Como tem sido pensado isso? 

Como esse comitê considera o elevado grau de ansiedade que as pessoas adquiriram? Isso tudo ta muito ruim como ta 

sendo feito, pq nao leva em consideração a saúde do servidor, mas sim se o trabalhador pode ter sua mão de obra no 

presencial ou não. Não é só não pegar covid no trabalho. É lidar com tudo q o covid trouxe, mas infelizmente quando se 

fala em saúde e qualidade de vida do servidor, é tudo muito raso, superficial e sem responsabilidade institucional.  

65.  Sou a favor do retorno das aulas presenciais, o mais breve possível. 

66.  

Gostaria que o ensino fosse híbrido - retorno presencial para quem quer e remoto para quem precisa. Eu prefiro o ensino 

remoto por causa do grande deslocamento entre o campus e minha residência e o curso ser noturno. Alem disso tive a 

oportunidade de fazer componentes de outros cursos que foram muito bons e enriqueceram meus conhecimentos do 

campus de Porto Seguro. Se não fosse o ensino remoto jamais teria a oportunidade. Enfim se voltar somente o ensino 

presencial provavelmente abandonarei o curso.  

67.  Já passou da hora de retornar, medicina EAD não existe!!!!!! 

68.  

Após a imunização completa, me sinto mais segura e, devido à exaustão do trabalho remoto e ao isolamento, hoje 

considero que para minha saúde mental seria melhor poder retornar progressivamente às atividades presenciais. Meu 

trabalho está bastante precarizado, não tenho boas condições técnicas para trabalhar e os/as estudantes igualmente já 

estão exauridos do trabalho diante das telas. Acredito que seria muito bom retornarmos no quadrimestre 2022.1. 

69.  Acredito que as aulas voltando com certos critérios de segurança possibilitariam sim a retomada presencial.  

70.  
Me sinto segura ao retorno das atividades presenciais, desde que tomadas todas as medidas de segurança possível para 

prevenção da COVD/19. 

71.  
Quero que volte as aulas seguindo protocolos óbvio, mas que retorne. Que não seja obrigatório está vacinado, quero que 

minha liberdade de escolha  

72.  
Não me sinto completamente segura apenas pela questão de que em Porto Seguro e região não temos muitos leitos 

disponíveis caso ocorra muitos casos simultâneos na universidade  

73.  
Não me sinto seguro em retornar às atividades, considerando que tenho filhos pequenos e um amamentando , e 2 

idosos.  

74.  
Para estudantes que residem em outra cidade o risco é maior pois precisam ir em um ambiente fechado (van) com varias 

pessoas por umas 2h até a Universidade aumentando o risco de contaminação. 

75.  
Acredito que para o retorno presencial ser possível, visto que sou do campus de Porto Seguro, precisamos de um 

transporte adequado para diminuir o fluxo de alunos no único transporte que temos.  

76.  

Entendo que a volta ás aulas deve aguardar a passagem da temporada turística, durante a qual será difícil os estudantes 

conseguirem voltar a Porto Seguro. Também entendo que será preciso cuidado adicional no caso de turmas grandes 

(FG, por exemplo) 

77.  

Acredito que é necessario o retorno presencial, basicamente todos que frequenta a universidade é maior de idade e tem 

capacidade mental de permanecer com máscara durante as aulas como a maior parte da população brasileira está 

fazendo para manter sua renda mensal todo o mês, educação também é necessidade e deveria ser prioridade no Brasil, 

mas infelizmente foi esquecida durante o periodo da pandemia e muitos foram preojudicados e outro pivilegiados 

(como os que estão em escola e universidade particular, que ao menos estão tendo aula pratica presencial). Vou me 

formar em LI em Ciências da Natureza, mas infelizmente sou insegura para está em sala de aula, só tivemos 2 aulas de 

labarotório básicas, então assim meu aprendizado em química ficou projudicado nessa questão, aprendendo apenas a 

teoria.  

78.  Gratidão pela oportunidade de ser ouvido. 

79.  
Na minha opinião é correto todos estarem vacinados completamente. E o ambiente escolar está propício ao recebimento 

adequado dos alunos e professores. Ou seja, ter segurança. 
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80.  
Pelo amor de Deuuuuus, voltem logo com as atiiividades presenciais, nem que seja no formato híbrido, ou seja, aulas 

virtuais e presenciais.  

81.  

As condições do campus Jorge Amado em Ferradas, não oferecem nenhuma condição que nos permita sentirmo-nos 

seguros, mesmo com cuidados de biossegurança. Não há janelas para ventilação natural e as salas de aula são pequenas. 

Além disso a sala dos professores é um aquário sem ventilação natural ou luz. 

82.  Precisamos que a Universidade defina como e quem será responsável pela cobrança dos protocolos. 

83.  
Apesar de me sentir segura para, gradualmente, retonar às minhas atividades presenciais, acredito que há urgência na 

articulação da disponibilidade de tranporte público gratuito para os alunos que moram em Porto Seguro. 

84.  Ainda não me sinto segura em relação ao uso do transporte público para chegar até a universidade.  

85.  

Não me sinto a vontade pois moro com umacriança de 05 anos, minha filha, que não foi vacinada. Com a variante Delta 

está havendo alta na contaminação de crianças e agravamento também dos casos, o que me deixa receosa de expor 

minha filha ao vírus. 

86.  O CJA não possui infraestrutura no atual campus para receber sua comunidade 

87.  

Desde o início da retomada gradual, existem muitas arestas abertas para que o retorno seja efetivado. Há falta de água, 

álcool, máscaras e até emsmo de insumos quefazem parte do cotidiano do servidor, como café. Compreendo a fase de 

adaptação, no entanto, acredito que ainda tenha sido precipitada, não pela questão de números de vacinados, mas pela 

falta de estrutura no local. O home-office deveria ser levado em consideração, uma vez que as atividades da maioria dos 

setores independem da presença física no estabelecimento. 

88.  Ainda não acho que ano que vem sera mais tranquilo para retoma as aulas presenciais  

89.  

Só teria condições de voltar presencial quando as aulas das minhas filhas voltarem ao normal (aulas presenciais todos 

os dias) o q deve ocorrer em fevereiro de 2022, pois apesar de serem maiores de 12 anos, 1 delas não está em condições 

psicológicas de ficar em casa sozinha...  

90.  
Tomei CORONAVAC, mas Teste de neutralização SARS-COV-2, realizado em 21/09/2021, indica que minha 

cobertura já venceu (resultado de 11%), segundo avaliação de meu infectologista. Preciso tomar a 3a dose! 

91.  

Acredito que estamos em risco ainda para a contaminação, pois estamos atualmente com o virus se avançando e ja tem 

em nossa região extremo sul Baiano, o maior cuidado o possível, ainda precisamos ter, pedir mães de amigos próximos, 

que considerava muito, para a Covid. Não sei se me sinto seguro pegar estrada todos os dias de uma cidade para outra 

com Varias pessoas dentro do ônibus! O risco de contaminação aumenta e muito ! 

92.  
Coloquei que não me sinto seguro em estar presencialmente em atividades laborais, pois o meu atendimento é 

diretamente com o público e moro com uma pessoa do grupo de risco para Covid-19. 

93.  Moro apenas com minha mãe. Ela tem 57 anos e já está vacinada. 

94.  

Os casos de intenção partícula nas unidades de teixeira no momento do preenchimento do questionário está em 50% e 

público 25% e já temos a registro de variação Delta no município. Assim visualizo que poucos sabemos da doença e 

eficácia das vacinas.  

95.  
Senti falta de uma questão quanto a residir com pessoas do grupo de risco, não considero que a única questão acima 

atenda a minha situação, por exemplo, que tenho minha mãe idosa morando comigo. 

96.  Não quero morrer por ter dado aula presencialmente! Não merecemos esse sacrifício! 

97.  

Bom, não sinto segurança em nenhuma dessas vacinas para covid. Ja tive aulas sobre essa vacina e fui humilhada por 

causa da minha decisão de não tomar. Sinto dentro de mim, que na hora que eu tomar essa vacina, eu morrerei. Me 

cuido de outras formas para não contrair covid: uso máscaras, uso álcool em gel, lavo minhas mãos todas hora, não 

participo de festas onde ha aglomeração de pessoas. Então, eu evito me contaminar. O que eu não entendo é pq a 

OBRIGAÇÃO da vacinação. Outro dia, estava pelo Instagram e vi um video da Ivete Sangalo fazendo um show num 

barzinho do quadrado de Trancoso, ela, Elba Ramalho e outro, tds sem usar máscaras. Tds aglomerando. Dai eu 

pergunto: PORQUE UNS E OUTROS NÃO? Pq não sou uma Ivete Sangalo da vida? Estou preparada para me retirar 

da universidade se for necessário. Infelizmente sinto muita tristeza qto a isso. Numa aula da UFSB, fui comparada a 

Bolsonaro, a Hitler....me chamaram de genocida, etc....senti muita vontade de me esconder no escuro na morte. Nunca 

me senti tão humilhada. Mas Deus e minha mãe cuidaram de mim. Olha vc que esta lendo este texto, eu SOU UMA 

PESSOA BOA. O fato de NÃO tomar essa vacina, nao me faz ruim. Estamos em aulas remotas e ninguém me conhece 

de verdade para terem uma opinião formada sobre mim. Mas enfim, perdoei a falta de amor e respeito comigo. Se for 

obrigatório tomar essa vacina. Eu vou me enfiar ainda mais no mato. Repetindo: NÃO SINTO CONFIANÇA EM 

UMA OBRIGAÇÃO. Nunca fui obrigada a tomar vacina alguma e tomei muitas outras pela confiança que senti. Nas 
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com o covid é diferente. TUDO É ESTRANHO DEMAIS. GRATIDÃO A VC QUE LEU ATE AQUI ESTE MEU 

TEXTO, QUE SUA VIDA SEJA ABENÇOADA SEMPRE.  

98.  Ja estou ministrando componente laboratorial , seguindo os protocolos. 

99.  

Só me sentiria segura se todes es estudantes, terceirizados, técnicos e docentes pudessem ter máscaras pff2, todes 

comprovassem que tomaram as 2 doses, além, é claro, de mais de 75% da população do territorio estar totalmente 

imunizada, com reforços semestrais para todes. .  

100.  Estou extremamente ansiosa para a volta das aulas presenciais  

101.  
Podemos voltar, mas de forma parcial até que as necessidades primárias possam ser sanadas aos poucos. Para assim 

podermos entender como a Pandemia estará ou não controlada e de dia.segura. 

102.  

Não me sinto segura, pois a pandemia não acabou, tenho uma mãe idosa em casa. Caso, comece as aulas presenciais 

ano que vem e a COVID infelizmente não acabar, infelizmente não poderei ir às aulas presenciais, já tive covid, fiquei 

com algumas sequelas, não pretendo me arriscar, também não tô em desespero para que as aulas comecem logo 

presencialmente, acho certo esperar um pouco mais, para que essa causa da COVID possa amenizar, não só na região 

de Porto seguro, mas no mundo inteiro. Tomei a vacina e peguei covid do mesmo jeito. Então eu acho melhor na minha 

opinião e de minha família, abaixar um pouco mais a poeira, pelo menos quando tiver poucos casos da covid no Brasil, 

assim então possa começar as aulas presenciais. Não tô conseguindo acompanhar as aulas remotas toda semana, pois 

estou no momento de descanso para minha mente, pois não foi fácil, e não quero acumular questões atividades na 

mente. Enfim, é isso, desde já eu Mariane Nascimento do Espirito Santo, agradeço pela atenção e pela preocupação que 

a UFSB tem com seus alunos.  

103.  
Sinto falta de um posicionamento Institucional da UFSB quanto a algumas questões, como situações de servidores que 

não se vacinaram, possicionamento quanto a aderencia ou não do tele trabalho proposto em portaria pelo ME 

104.  As instalações físicas do CSC são inadequadas a qualquer protocolo: sem janelas e com carpete nas paredes.  

105.  O campus Jorge Amado e especialmente o CFCAf ainda não tem infraestrutura adequada para retorno das atividades 

106.  

Atualmente, me sinto segura para o retorno. No entanto, me preocupa as condições de transporte e do próprio espaço 

para receber as/os estudantes. Nós já tínhamos restrição de espaço, agora com necessidade de distanciamento dentro da 

sala e higienização, é preciso garantir algumas estruturas ainda não estabelecidas. Além disso, o transporte sempre foi 

um problema, será fundamental uma quantidade maior de ônibus para garantir um deslocamento sem aglomeração. Do 

contrário, não há o mínimo de segurança para o retorno.  

107.  
Sugiro a regulamentação do teletrabalho na Universidade, já que várias atividades continuam sendo desempenhadas 

muito bem, mesmo em home office. 

108.  
em uma das questões eu marquei "nenhuma das alternativas". Porque 3 das 4 pessoas com quem moro estão totalmente 

vacinadas (1° e 2° dose) o unico que não foi vacinado é meu irmão mais novo que tem 14 anos (ele é do grupo de risco 

por ter problemas respiratorios)  

109.  
É extremamente necessário o retorno gradual das atividades presenciais adotando os protocolos necessários. Já são 

quase 2 anos de aulas on-line e com impacto direto na formação dos alunos 

110.  

No que tange às atividades administrativas na nova edificação da Reitoria, entendo ser possível um retorno gradual 

conforme Plano de Retomada Gradual elaborado pelo CECA. Em relação às atividades acadêmicas, reitero que 

qualquer tipo de retorno depende das novas edificações em fase de conclusão do CJA. As edificações existentes no CJA 

(Ferradas) não atendem às condições mínimas de Biossegurança. 

111.  
Estar na universidade para resolver alguma questão me sinto segura, porém para dar aula em uma sala sem janela eu me 

sinto insegura.  

112.  
Só depois de todos vacinados acho que deve retornar, moro com idosa, já tenho 50 anos. Minha terceira dose é só em 

março/2022. 

113.  

Eu me sinto seguro para estar na Universidade seguindo os protocolos de Biossegurança. Não me sinto seguro é para 

utilizar o transporte público para chegar na universidade. Eu não entrava em um ônibus desde a suspensão das 

atividades. Na Universidade o cumprimento dos protocolos é cobrado, mas dentro dos ônibus não. Isso é o que mais 

tem me preocupado. 

114.  
O retorno as atividades presenciais certamente representam um desafio para toda a comunidade universitária, no 

entanto, é preciso mensurar quais os danos causados aos processos de ensino, pesquisa e extensão que o distanciamento 

tem provocado.  

115.  No momento estou de covid19 
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116.  
A volta das aulas presenciais , com essa nova variante ainda não é confiável , pelo fato de que essas essas 2 doses ainda 

não são suficientes , seria necessário que todos tomassem a 3 dose , é mais seguro já que com as aulas presenciais todos 

vão estar em constante contato .  

117.  
Me sinto segura caso façam rodízio de turmas e podem realizar o ensino híbrido por que a pandemia ainda não acabou e 

países que já estão com a vacinação avançado estão com os índices de contaminação aumentando, devido ao 

relaxamento nas medidas de prevenção.  

118.  Eu tive Sequelas depois que tive Covid, no entanto já me sinto bem  

119.  TUDO voltou, menos a universidade. 

120.  
Apesar de ser a favor da volta às aulas presenciais, mesmo estando grande parte dos envolvidos parcialmente vacinados, 

tomemos nós todos os cuidados necessários. 

121.  
Estou com receio de voltar a trabalhar e não ter tomado a terceira dose, pois me parece que não há dados conclusivos 

sobre o tempo de efeito da vacina 

122.  
Voltar tudo presencial, não faz sentido as festas voltarem a acontecer e as aulas 100% presenciais não. O rendimento 

não é o mesmo.  

123.  
Para poder ir as aulas eu preciso de automóveis fretados (onibus), os da minha cidade ibicarai nao voltaram ainda e meu 

turno é a noite. 

124.  Aguardo ansiosamente para o retorno das aulas Presenciais pois tenho um poucj de difículdades com aulas online.  

125.  Tomara que a nossa categoria docente seja incluída logo na dose de reforço 

126.  Não vejo a hora de poder retornar presencialmente.  

127.  
Neste momento seria interessante se pensar em um sistema em que seja opcional o retorno presencial ou a continuidade 

das atividades de forma remota 

128.  
As atividades EAD estão me ajudando grandemente afinal não tenho como me deslocar até a faculdade nesse momento. 

Estou passando por um aperto financeiro, não tenho trabalho e nem auxílio da faculdade, apenas uma pensão paterna, 

em suma a postergacão das aulas presenciais me ajudaria grandemente  

129.  Faço votos para que esse processo de retomada seja efetivamente gradual, bem pensado, flexível e seguro para todos. 

130.  Acho que deveríamos voltar às aulas presenciais no próximo quadrimestre (2021.3) em novembro/21. 

131.  
Acredito que o retorno deve acontecer apenas quando a instituição tiver plenas condições de oferecer o que está 

previsto no plano elaborado pelo comitê emergencial 

132.  
O ensino EAD está sendo de baixo aprendizado, mal organizado e trazendo muito déficit de aprendizado ao nosso 

curso. 

133.  As salas de aula do campus não possuem janelas. 

134.  
Praticamente todos os docentes e discentes estão vacinados e as aulas presenciais tem muito mais proveito e rendimento 

que aulas remotas. 

135.  É importante verificar as salas de aula que tem circulação de ar inadequada e fazer reformas em tais ambientes.  

136.  
Seguros infelizmente não estamos, devemos ter cuidados, mesmo quem já tomou a vacina infelizmente acabam 

morrendo, não estou me sentindo segura , pois estou vacinada mais meus filhos pequenos não, incluindo um bebê 

recém nascido. 

137.  Eu acho para retorno todos teria quê ser vacinados  

138.  O retorno presencial é muito importante com todas as medidas de biossegurança 

139.  
FELIZMENTE CONVIVO COM 3 IDOSAS. JA ME ARRISCO BASTANTE POR CONTA DO MEU TRABALHO 

E CONTINUAREI FAZENDO O MAXIMO PARA NAO ME ARRISCAR AINDA MAIS.  

140.  
Acho que não é o memento de voltar, os alunos estão passando por algumas dificuldade: financeira e psicólogica então 

acho que a volta dos estudos agora séria complicado.  

141.  
Não me sinto seguro para ministrar aulas em salas sem janelas. Cumprindo normas de segurança, em ambiente 

ventilado, sem aglomerar, todos de máscaras e usando álcool em gel eu voltaria a dar aulas no presencial.  

142.  
* Os médicos especialistas que acompanham meu caso, não sugerem retorno presencial às aulas, mediante o meu perfil 

clínico-terapêutico e processo saúde-doença atual. 
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143.  
O único problema no retorno às atividades presenciais, são os problemas econômicos oriundos da pandemia, pois não 

moro na cidade de Teixeira de Freitas, e precisarei ir para lá. 

144.  A maior parte das salas de aula do campus não possui janelas para ampliar a ventilação. 

145.  
Estou aguardo o retorno das aulas precenciais. Depois de ter passado dois anos no modo remoto sera bom demais rever 

os colegas e professores. 

146.  
Não me sinto segura por conta das condições estruturais do campus CSC que não possuem ventilação necessário para 

voltarmos sem que nossos alunos estejam vacinados. 

147.  
Acredito, pelo fato de se tratar de adultos, as aulas nas instituições superiores já podem voltar. No momento em que as 

escolas públicas e particulares de educação básica voltaram, acredito eu que não faça sentido algum que as Instituições 

de ensino superior também não voltem. 

148.  Aula presencial é necessidade já! 

149.  legal 

150.  Tenho preferência em começar as aulas presenciais já em 2022. 

151.  Se a faculdade seguir todas as medidas de sgurança e com a compreensão dos colegas me sinto protegida sim 

152.  Acho que não é o momento ideal, poderiam esperar mais um quadrimestre. 

153.  
Não acho viável voltar às aulas presenciais no próximo quadrimestre, visto que ainda tem pessoas que não tomaram a 

segunda dose da vacina e acredito que o número de casos de Covid-19 pode aumentar agora no verão, pois a cidade vai 

estar muito cheio, então os ricos de se infectar com o vírus também é maior. 

154.  Estou ansiosa aguardando o retorno presencial e, de preferênciana nova sede proximo a ceplac.👏🏽👏🏽❤ 

155.  
Acredito que ainda estamos em um momento muito complicado, porem vejo com bons olhos o retorno em alguns 

meses. Precisamos considerar também a questão organizacional dos discentes para o retorno e ou ingresso. 

156.  Não me sinto segura, pois existem pessoas de vários lugares! 

157.  
Me sinto segura apenas se pudermos realizar a maior parte das atividades em ambientes aberto, como a quadra, 

gramado, corrdores do cfp e etc.q 

158.  Espero que as aulas voltem logo!  

159.  
Eu e meu marido somos grupos de risco e, no momento, além das comorbidades comprovadas, estou passando por 

exames por apresentar sintomas de doença autoimune.  

160.  Me sinto segura se todos usarem máscara e álcool 

161.  No momento estou amamentando e tenho receio do meu filho RN contrair a doença! 

162.  Já tomei a 3° dose 

163.  
A dor pela perda de pessoas queridas na família ainda está muito presentes nos meus dias. O descaso com que os órgãos 

competentes conduziram a crise sanitária no Brasil causam uma mistura de frustração e medo do que ainda está por vir.  

164.  
Sou do grupo de risco, assim como todos da minha família. Não me sinto segura para voltar as aulas presenciais. Acho 

que ainda nao e o momento adequado. Poderia voltar quando começasse outro quadrimestre. 

165.  

Embora me sinta seguro para o retorno à instituição, respeitando-se os protocolos contra a COVID-19, acredito que seja 

momento de se repensar a obrigatoriedade do trabalho integralmente presencial na universidade. Durante o período de 

trabalho remoto, ficou evidente a desnecessidade da presença fisica dos servidores diariamente na instituição, bem 

como do controle do trabalho pela jornada de 8h/dia. Assim, sugiro que a universidade abra consulta pública e espaços 

de discussão para a editação de seu Plano de Gestão, já autorizado pelo ministro da educação, nos termos da Instrução 

Normativa Nº 65, DE 30 DE julho DE 2020.  

166.  

Apesar de estar muito ansiosa por reencontrar os espaços e os servidores na universidade ainda me sinto insegura para o 

retorno. Tenho clareza que a reitoria e o comitê tem realizado um trabalho cuidadoso e responsável e qualquer 

segurança vem desta construção. Também imagino as pressões para o retorno. Mas, fico pensando no transporte para o 

campus dos servidores. Sobretudo servidores que utilizam transporte público ou compartilhado. Também tenho 

entendido que precisaremos construir estas seguranças para um retorno seguro, e isto passa pelo exercício da 

descompressão do isolamento, que em si é um processo individual e coletivo. Neste sentido, seguirei os 

encaminhamentos orientados pelo CEC. Por fim, penso que seria fundamental mapear também as pessoas menores de 
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12 anos residentes, pois para estas ainda não há esquema vacinal. E isto influencia diretamente qualquer sensação de 

segurança para o retorno. 

167.  
Desdes que todos estejam vacinados e desobedecendo os protocolos de segurança adoção de mascaras,uso do álcool em 

gel e o distanciamento social. 

168.  Não me sinto seguro mais é possivel o retorno gradual 

169.  Posso voltar sim mas haverá ônibus para transporte dos alunos? 

170.  

Marquei que me sinto segura para volta das aulas presencialmente. Porém como já havia sido dito para nós estudantes, 

sei que o campus é todos fechado e não tem uma circulação de ar adequada. Então a menos que a grande maioria esteja 

vacinados, respeitando as regras que o COVID pede. Eu quero sim voltar, porém caso contrário eu acredito que talvez 

seja melhor aguardar. Principalmente por nós que precisamos nos mudar para Porto Seguro, e precisaríamos lidar com 

outras pessoas, além de somente estudantes e professores. Não querermos contaminar ninguém e nem quero ser 

contaminada novamente. 

171.  

Sinto-me seguro, depende de quais cuidados de biossegurança serão adotados e se serão efetivamente seguidos pela 

comunidade acadêmica. Por exemplo, assegurar circulação cruzada de ar é importantíssimo, e acho que a maioria dos 

espaços do meu campus não possibilitam isso. Dispor de máscaras hidrofóbicas também é algo importante, se não 

puder ser efetivamente assegurada o distanciamento em espaços mal ventilados. Outra coisa é que, embora eu tenha 

certeza de que compartilhar um mesmo espaço com os educandos é importantíssimo, não sei se poderei assegurar 

possibilidades pedagógicas compatíveis, como o compartilhamento de materiais, sentar-se em grupo para discutir, como 

tem sido possível online. Mas sim, apesar de tudo, sei que, por diferentes motivos, muitos estudantes estão sendo 

excluídos no ensino mediado por TIC, desde por não disponibilidade de acesso tecnológico e espaço adequado para 

estudos a até questões psicossociais. Nas minhas turmas, quase 40% dos estudantes. Então, sim, para muitos precisamos 

assegurar um espaço com infraestrutura e condições adequadas. Mas nem pensar em realizar atividades presenciais com 

uns e simultaneamente transmiti-las para outros espaços. Será pior que como está. Serão necessários tempos distintos 

para atender essas duas demandas. 

172.  

Não me sinto seguro de voltar à universidade porque todos sabemos da condição de transporte para o campus CSC, que 

é muito precário e não consegue atender a demanda de estudantes. O antigo transporte era realizado com apoio da 

prefeitura, o ônibus era um verdadeira "lata de sardinha" e foi um resultado da luta dos estuadantes, o que não sabemos 

se iremos conseguir novamente com o novo prefeito anti-vacina. O único meio seguro de voltar a universidade e 

respeitando as normas de segurança do COVID-19 é se a universidade fornecer trasnporte que atenda a esses requisitos. 

173.  Considero seguro a retomada quando 70 % da população estiver imunizada.  

174.  Tenho imunidade muito baixa. 

175.  
Apesar de termos avançado bastante na questão das vacinações e cuidados, algumas pessoas ainda não apresentam 

responsabilidade coletiva e nem pessoal em relação aos cuidados contra a COVID-19. Por este motivo não me sinto 

segura 

176.  Minha vida é um milagre. Deus me deu outra chance e vida. 

177.  

O deslocamento para a Universidade é precário. Há poucos ônibus que fazem a circulação para levar os alunos até o 

Campus. Antes da pandemia, os ônibus iam lotados e precisavam fazer 2 até 3 voltas sempre cheios. Além de que nem 

todos estão se cuidando como deveriam. Também acredito que haverá uma terceira onde diante da abertura do comércio 

e as festividades de final de ano e natal. Acredito não ser viável, ainda, o retorno. 

178.  Volta presencial 

179.  
Moro em outra cidade (Eunápolis) e ia de van para a UFSB. Muitas das vezes a van ia lotada. Não me sinto segura em 

ir para a UFSB de van e não consigo visualizar outro meio de transporte. 

180.  

Eu marquei que sim na questão anterior, mas não tenho certeza. Eu desejo um retorno seguro, até porque a meta 

presencialidade agravaram outros problemas (a minha visão está muito ruim, eu não consigo ficar muito tempo exposta 

a tela porque sinto incomodo ocular), a minha coluna dói muito também. Mas também não sei como seria esse retorno. 

Devido ao isolamento e o medo do vírus eu talvez tenha desenvolvido algumas fobias. Me parece que agora estou um 

pouco mais tranquila, mas já chequei a ter ataques de pânico por está com muita gente em volta ou em locais fechados 

181.  
O principal fator para a escolha de não voltar às atividades presenciais, é a falta de transporte de qualidade, uma vez que 

só foi disponibilizado um ônibus escolar para a faculdade e o mesmo não completa todos os alunos de forma segura e 

que seja possível seguro os protocolos de segurança e higiene. 

182.  
ESTOU AGURDANDO A TERCEIRA DOSE, POIS TOMEI CORONAVAC, E SOUBE NO MOMENTO DA 2 

DOSE QUE TERIA QUE TOMAR A 3CEIRA.  
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183.  Mesmo com todos os servidores, docentes, discentes e terceirazados, não estaremos 100% seguros. 

184.  
Mesmo com a vacina e a situação pandêmica está melhorando, ainda não acredito ser o momento certo para a volta das 

aulas presenciais. Muitos estudantes não estão sequer preparados para isso. 

185.  
Acredito que somente quando todos estamos vacinados com a segunda dose que poderemos nos sentir mais seguros, ou 

quando houver uma vacina com 100% de eficácia. 

186.  Não me sinto segura em retorna, pois meu pais são do grupo de risco e moro com eles. 

187.  
Sobre a situação vacinal das pessoas acima de 12 anos que vivem comigo. Uma está completamente vacinada e a outra 

não tomou nem a primeira dose!!! 

188.  
Sou favorável ao retorno das aulas presenciais, porém esse retorno deve ser gradual e não abandonando o uso e 

continuidade das atividades remotas. O uso de tecnologia midiáticas deve ser encarado como participante dos processos 

educativos mesmo em cursos presenciais que se tornam, assim, híbridos. 

189.  Já tomei a 3@ dose da vacina.  

190.  
Considero de extrema importância a vacinação de todos/as antes do retorno presencial, incuindo a exigência obrigatória 

da vavina para toda a comunidade acadêmica. Além disso, é necessário a adaptação dos espaços com ventilação e 

equipamentos de segurança.  

191.  
Não podemos levantar esses dados por amostragem, precisamos da colaboração e honestidade de todos e todas. Por uma 

questão ética. 

192.  
Não me sinto completamente segura porque tenho um filho de três anos que não foi vacinado. Saindo de casa, mesmo 

vacinada, aumentam as minhas chances de pegar covid 19 novamente, e coloco ele em risco. 

193.  Considero que a partir do próximo quadrimestre, podemos retornar presencialmente.  

194.  
Considero seguro devido a gestao dessa universidade ser comprometida com a saude de todos colaboradores e 

frequentadores do espaço ufsb porto campus sosagenis costa. 

195.  Acredito que as medidas contra o covid-19 deve continuar até que todos os envolvidos estejam seguros.  

196.  
segurança somente em Deus, e com Ele, vamo seguindo em frente, tomando os devidos cuidados, acho 

interessantissimo esse revezamento, nao me sentiria confortavel em uma sala muito cheia. 

197.  Gostaria de saber quais são os cuidados de biossegurança que a UFSB adotará? 

198.  
Eu não tenho certeza sobre a pergunta da sequela, porém percebi um aumento na ansiedade e maior dificuldade em 

concentração. 

199.  Não sou a favor do retorno antes que todas as faixas etárias estejam vacinadas.  

200.  Acho mais prudente esperar resultados melhores para normalização das atividades acadêmicas 

201.  
acredito na grande necessidade de retomarmos o quanto antes possivel as atividades presenciais para melhor 

aproveitamento do conhecimento 

202.  Volta as aulas 

203.  
Respondi antes esse formulário, mais essa semana tomei a segunda dose. E resolvi responder novamente por já ter 

tomado as duas doses. 😊 

204.  
Achei muito interessante essa enquete,se tomarmos todos os cuidados necessários iremos começar essa nova jornada no 

pressencial 

205.  
Acredito que mantendo os protocolos todos já vacinados podem retomar as aulas presenciais, entretanto, não vejo 

urgência em fazer esse retorno imediatamente, acredito que a partir do mês de Janeiro já estejam todos vacinados.  

206.  
O formulário já foi respondido por mim anteriormente, mas retifico minha resposta por conta das doses terem sido 

adiantas e assim sendo possível que eu tomasse a segunda dose. Por isso, se possível, considerar apenas essa resposta. 

 

 


