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No dia 17 do mês de março de dois mil e vinte, às 14h30, ocorreu a primeira reunião por
webconferência do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-
19) com todos os membros presentes. Viviane iniciou a reunião dando os seguintes informes: reunião
Secretaria de Saúde de Euclides e direção geral do campus ocorrerá amanhã 11h., na reunião CONSUP
que ocorrerá dia  19/03 há indicativo de suspensão geral por tempo indeterminado, estamos aguardando a
nota do MEC sobre atividades acadêmicas EaD  que será publicada até 19/03, estamos
aguardando instruções  da reitoria sobre o trabalho remoto, pois no IFBA  não há normativa  para utilizar
teletrabalho, o campus Euclides da Cunha aderiu a ata de  Salvador para compra de álcool gel para o
campus (45 unidades). Posteriormente, foi definido a frequência das reuniões do comitê, e foi acordado
que ocorerrão via web conferência às terças e sextas, às 9h. Passou-se para o pornto de deliberar com
relação a mantenção da suspensão das atividades, e ficou decidido que seriam suspensas atividades
acadêmicas, administrativas e de apoio por tempo indeterminado no campus Euclides da Cunha. Ficou
definido que os canais de comunicação para recebimento de demandas urgentes e inadiáveis para
atendimento seriam os e-mails da direção geral, direção de ensino e setor de comunicação, além do
telefone do campus, o qual seria instalado o aplicativo WhatsApp e ficaria com o uso da direção geral do
campus. O comitê discutiu sobre a possibilidade de aulas não presenciais, analisando as possibilidade de
oferecer ou não, e que os membros apresentassem soluções digitais que conhecem para ambientes de
compartilhamento e aprendizado. No entanto, o comitê aguarda deliberações de instâncias superiores para
definição deste ponto. Ficou definido que a Gestão de pessoas iria orientar/reforçar aos servidores e as
servidoras do campus quanto à notificação de atestados médicos e afastamentos por problemas de saúde. 
Ficou definido também que o acesso ao campus ocorerrá mediante a autorização da direção geral, para
realização de ações essenciais. Viviane ficou de elaborar a nota com as deliberações da reunião que
passará para análise de todos e publicação no site. A reunião foi encerrada às 17h . Sem mais, eu, Viviane
Santos Moreira, lavro esta que será assinada por todos.

 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Diretor (a) geral do
Câmpus Euclides da Cunha, em 27/03/2020, às 16:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Chefe de Gabinete, em
27/03/2020, às 16:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor(a) de Ensino, em
30/03/2020, às 16:22, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Diretor(a) de
Administração e Planejamento em Exercício, em 30/03/2020, às 16:42, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WANDSON PASSOS COSTA, Coordenador(a)
Pedagógico(a) e de Atenção ao Estudante, em 30/03/2020, às 15:12, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA NUNES LEANDRO, Coordenador(a) de
Gestão de Pessoas, em 30/03/2020, às 19:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER DA SILVA TEIXEIRA, Coordenador(a) de
Comunicação, em 30/03/2020, às 18:13, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Assistente da Direção
de Ensino, em 31/03/2020, às 07:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAFIRA FERREIRA DE MELO RIOS, Coordenador(a)
do Curso de Edificações, em 01/04/2020, às 10:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1432197 e o código CRC D49BBA69.
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