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Aos doze de maio de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, ocorreu a reunião
por conferência web (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/danilo-santos-souza-1258301) com os
membros do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da ameaça do coronavírus: Danilo Souza,
Dermival Vilanova, Girleide Fontes, Maria Anjos, Marianny de Andrade Santos, Paulo Luz, Safira Rios,
Sandra Nunes, Valeria Brandão, Viviane Moreira, Wagner Teixeira e Wandson Passos. Viviane abre a
reunião falando sobre a mudança na rotina de limpeza após o reparo na bomba d'água. Maria informa que
foi realizado algum serviço de jardinagem, mas que o serviço foi interrompido por conta das chuvas. Hoje
está sendo realizada limpeza por duas colaboradoras. Viviane pergunta se as cadeiras e salas de aula tem
sido limpas e as janelas deixadas abertas. Maria informou que elas tem optado por limpar as cadeiras no
final para diminuir o intervalo entre uma limpeza e outra, reduzindo a ocorrência de mofo nos móveis. As
janelas menores, dos corredores, tem ficado abertas. Viviane informa que o grêmio encaminhou
documento de posse, ocorrido de forma on-line. Viviane informa que será agendada uma reuunião com o
grêmio, com participação das duas direções do campus para receber as demandas dos estudantes. Sobre o
auxílio emergencial, Viviane faz um resumo do que foi feito na semana entre 04 e 08 de maio sobre a
elaboração de edital e formulário, bem como sobre as lives. Viviane também informou sobre a publicação
de alguns cards nas redes sociais e as dúvidas dos estudantes. Viviane informa também que existem alguns
estudantes sem acesso à internet e que foi tentada a solução apontada por Danilo e Girleide, de implantar
um ponto físico de internet no centro da cidade para realização das inscrições no auxílio emergencial, mas
não foi possível encontrar um espaço adequado com a prefeitura. Viviane informou que, diante da
impossibilidade de instalar esse ponto físico de internet para inscrições, foi feita consulta à Comissão
Gestora da Assitência Estudantil do campus para designar um servidor para auxiliar os estudantes na
inscrição. A partir disso, o servidor Elton foi portariado para auxiliar os estudantes sem internet durante a
inscrição através de outro telefone institucional pelo aplicativo whatsapp. O empenho dos 30 mil reais foi
liberado, não só de euclides. Alunos verificaram sobre as cotas, Maria informou que é possível poupança
do banco do brasil ou caixa. Porém, o edital está constando somente Caixa. Marianny informou que
realizou uma inscrição para verificar o funcionava o formulário. E não queria concorrer. Viviane esclarece
que só é concluido se encaminhar toda documento. Porém, esclarece que é possível enviar e-mail
informando que não deseja concorrer, informando o porquê de preencher. Viviane ressalta que é
importante comprovar as informações prestadas no formulário de inscrição. Ela diz que não há limite
máximo para envio de documentação. Há limite mínimo, mas o interessante é que o estudante inscrito
busque comprovar as informações com a documentação que são solicitadas no edital, complementando se
achar necessário. Marianny sugere que seja criada uma publicação para receber perguntas dos estudantes
no instagram. Mariane pergunta quantos serão contemplados e Viviane responde que a quantidade de
bolsas foi divulgada no edital. Serão 150 bolsas e será criado um cadastro reserva para fins de registro.
Viviane passa para o ponto sobre férias. Informa que as férias de Wandson foram suspensas. Informa que
estará de férias a partir de 01 de junho. Informa ainda que Danilo, Girleide e Valeria também estarão de
férias em junho, mas de forma intercalada. Exceto casos excepcionais, não haverá alteração das férias
docentes e que essas começarão em 22 de junho. Viviane informa que Juliana perguntou se o protocolo
definiu algum plano de atividades remotas. Viviane disse que não foi definida atividade remota para o
protocolo, ao que Juliana sugeriu a criação de um protocolo interno para solicitações on-line. Danilo
informa que é necessário verificar com a empresa a situação de trabalho das colaboradoras do protocolo,
para que possam ser definidas a forma de atuação e a infraestrutura necessária para isso. Paulo informa
que Samara entrou em contato com ele, se colocando à disposição do campus para ajudar no que for
solicitado do setor de protocolo. Sobre o Microsoft teams, Viviane relembra que Luan estava tentando
cadastrar os estudantes na plataforma para realização de atendimentos e aulas. Ela informa que Luan
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responder que todos os estudantes já estão cadastrados desde 2017. Esse cadastro permite que os
estudantes utilizem não apenas a plataforma, mas outros produtos da empresa através de uma
identificação. Como essa identificação é composta principalmente pelo número de matricula, Viviane
sugere a criação de uma força-tarefa para divulgação do número de matricula para que os estudantes
tenham acesso à plataforma, ao suap e o que mais for disponibilizado através do número de matrícula.
Danilo sugere que as senhas dos cadastros sejam enviadas por mala-direta, mas ressalta que as contas de e-
mail @outlook.com e @hotmail.com não recebem e-mail do domínio @ifba.edu.br e que isso pode ser um
problema para o recebimento de senhas, avisos, respostas de cadastros e outras mensagens que partam dos
servidores de e-mail do IFBA. Viviane informa que a reitoria está montando um comitê de tecnologia e
que esse comitê consiga melhorar as soluções tecnológicas do IFBA. Viviane informa que o comitê está
recebendo sugestões de solução para problemas cotidianos do instituto. Danilo ressalta que não é
interessante a criação de um comitê sem representação dos campi em geral. Viviane informa que no
começo da suspensão das atividades presenciais, foi solicitado pela SETEC/MEC que os campi
fornecessem cursos on-line em tecnologia durante a suspensão. Por ter sido uma solicitação muito urgente,
foram apontados pelo campus cursos que o campus já tem atuação no cotidiano. Após envio das propostas,
a SETEC/MEC informou que seria apenas um curso FIC por instituto com até 10 polos entre os campi do
IFBA. A PROEX escolheu como polo campus entre os campi que enviaram proposta. Vai ter suporte da
DGTI e ambiente virtual via Moodle. Danilo informa que os cargos que estarão disponibilizados em edital
para seleção de servidor, com excessão de professor, será para atuar em todos os 10 polos. Danilo fala que
Silvana entrou em contato com ele porque a Proex solicitou ontem que o campus deveria publicar edital
para selecionar os estudantes a partir de hoje à tarde. Ele informa que já estão trabalhando desde ontem
nessa demanda. Ele ressalta que 20% das vagas são reservadas para os estudantes dos campi e as demais
para a comunidade externa. O curso terá 200 horas de duração. Danilo pergunta se é possível colocar
dispenser de álcool em gel nas salas de aula. Maria informa que o campus não tem direito a essa demanda,
mas que serão trocados outros materiais por dispenser de álcool em gel. Viviane informa que a compra de
álcool em gel, que o campus tentou realizar com outros campi, foi cancelada. Viviane pede que as pessoas
assinem as atas. Wandson informa que já se encontram disponíveis as atas do conselho de classe do 3º ano
A. Viviane informa que há uma solicitação de um professor de língua portuguesa para redistribuição do
IFRO para o IFBA. Há ainda uma intenção de redistribuição de Assistente em Administração para o
campus. Acontecerá uma reunião com a PROEN para tratar da situação do campus em termos de quadro
docente e necessidades de contratação de pessoal.A reunião foi encerrada às 10h 30min. Nada mais
havendo a tratar, eu Wandson Passos, lavro a presente ata que será assinada por todos os presentes.
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