
 

 

Nota à Comunidade do Campus dos Malês 
 

Depois de dois anos, estamos, aos poucos retornando às atividades presenciais no Campus dos Malês. 

O momento é de grande expectativa, afinal, nesse período em que nosso contato foi mediado por 

telas frias, filtros e redes sociais, a saudade do calor, do movimento, da sonoridade de nosso riso, das 

entonações dos debates aumentaram dia a dia. 

Esperança talvez seja a palavra que mais repetimos, como contraponto ao medo de adoecer, às perdas 

de tantas pessoas, às afrontas aos direitos humanos impetradas pelos homens do poder. Resistimos 

como possível às lutas íntimas e às coletivas e estamos aqui, acreditando ainda e sempre na potência 

da UNILAB, na relevância do que construímos no Campus dos Malês. 

 

Esse retorno só é possível graças ao empenho de muita gente e é preciso reconhecer o trabalho 

incansável de toda a equipe técnico-administrativa do Campus dos Malês; a dedicação e 

compromisso das coordenações de cursos e dos docentes; a interlocução com o IHL e o movimento 

cotidiano – constante e minucioso – que a comunidade estudantil realizou, em especial de apoio 

àqueles e àquelas que estiveram mais vulneráveis durante a pandemia. Muitas redes de apoio se 

formaram e elas fortalecem a luta de todes por este Campus. 

 

Além de expressar nossa gratidão, essa nota objetiva compartilhar algumas informações importantes 

para que nosso retorno seja o mais seguro possível. 

 

TRANSPORTES  

 

Estão confirmados os transportes intermunicipais para estudantes residentes: 

➢ Santo Amaro;  

➢ Candeias; 

➢ Madre de Deus 

➢ São Francisco do Conde (distritos, com roteiro inicial às 16:30h saindo de Santo Estévão e 

passando por Calmont – Caípe de Cima – Caípe de Baixo – Porto Ferrolho – Entrada de 

Engenho de Baixo – Muribeca – Socorro – Jabequara de Areia – Monte – Paramirim – Coroado 

– Madruga – UNILAB). 

 

INTERCAMPI – Campus dos Malês – São Francisco do Conde (sede)  

 

➢ Mercado Cultural – Campus dos Malês: 18h e 18:20h 

➢ Campus dos Malês – Mercado Cultural: 22h e 22:20h 

 



 

 

Observação: Até o momento de publicação desta nota a Atlântico Transportes ainda não tinha 

confirmado o retorno do horário de 22h de São Francisco do Conde para Salvador. Continuamos 

insistindo, inclusive com solicitação de mediação da AGERBA, e informaremos assim que a 

situação estiver definida. 

 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 

A licitação para contração de refeições foi iniciada em 2020, pouco antes da suspensão de atividades 

provocada pela pandemia. Durante todo esse período de atividades presenciais interrompidas, 

mantivemos a licitação ativa, través de consulta de manifestação de interesse e a empresa sempre 

reafirmou sua disposição em assinar o contrato.  

Com a decisão de retorno às atividades presenciais, fizemos a convocação para assinatura e a empresa 

então recusou, alegando que os valores pactuados eram impraticáveis devido à inflação e à 

conjuntura econômica desfavorável. Essa recusa chegou a ser informada em reunião do Conselho 

Gestor do Campus dos Malês ocorrida em 21/02/2022. 

Cientes da necessidade de promover segurança alimentar e nutricional como política de permanência 

estudantil, iniciamos um processo de negociações com a empresa a fim de garantir a licitação. Assim, 

fizemos uma pesquisa de interesse com a comunidade, cujo resultado foi o seguinte: 

 

➢ Com relação ao número de servidores, um total de 52 servidores responderam a pesquisa e 28 

sinalizaram que têm interesse em fazer uso do RU; 

➢ No que diz respeito aos discentes, 333 responderam a pesquisa e destes 220 responderam 

que têm interesse em fazer uso do RU; 

➢ Quanto aos terceirizados, somente 2 responderam a pesquisa e os dois responderam que sim 

➢ No total, 274 pessoas responderam que têm interesse em utilizar o serviço. Destas, 141 

sinalizaram que têm interesse em utilizar o serviço no almoço e jantar, 42 em somente 

almoço e 63 em somente jantar. 

 

Com esses dados, voltamos à mesa de negociação e conseguimos hoje, 01/04/2022, a assinatura do 

contrato para a reabertura do Restaurante Universitário. A lei assegura à empresa contratada o prazo 

previsto em edital de licitação de até 30 dias corridos para início do serviço, ou seja, o Restaurante 

Universitário será reaberto até o dia 01/05/2022. 

 

IMPORTANTE: 

 Até a reabertura do Restaurante Universitário, os auxílios emergenciais de alimentação 

ficam mantidos, conforme pactuação feita com a gestão superior da UNILAB. 

 

 

 



 

 

SAÚDE NO CAMPUS 

 

Para que o nosso retorno seja o mais seguro possível, adotamos as medidas definidas no Plano 

Institucional de Biossegurança, disponível no site da UNILAB. As salas de aula foram totalmente 

requalificadas, há totens de álcool gel e barreiras de acrílicos nos postos de atendimento ao público. 

 

Além disso, de 04 a 08 de abril haverá uma unidade da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de 

Saúde de São Francisco do Conde realizando testes de detecção de COVID em todas as pessoas que 

tenham interesse em realiza-lo, independente de ter ou não sintomas. 

 

A partir de 11/04 divulgaremos calendário para a regularização de esquema vacinal para quem falta 

completar as doses de imunização. 

 

O uso de máscara é obrigatório em todos os ambientes do Campus. 

 

A equipe administrativa do Campus dos Malês estará a postos para orientações e para 

acompanhamento.  

 

Será muito bom ver nosso Campus em movimento novamente! 

 

 

Mírian Reis 

Diretora do Campus dos Malês 

 


