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Aos dezenove de maio de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, iniciou a
reunião por conferência web (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc) 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 inicia a reunião
informando da necessidade de colocar um teto  de horário na reunião até as 10:00 por conta da reunião do
conselho de campus. Viviane inicia a reunião com alguns informes. Sobre o edital do Auxílio
Emergencial,  informa que as inscrições se encerraram no dia 15/05, e que assistente social iniciou o
retorno aos alunos dada necessidade de complementação dos dados na inscrição, complementa que as
solicitação de novas documentações e contato com os alunos para esclarecimento de dúvidas estava
previsto no edital. Informa também, que a comissão produziu uma nota informando a possibilidade das
solicitações para que os alunos interessados fiquem atentos na suas caixas de e-mail. Informa que a análise
da documentação irá até dia 21/05/2020, assim, sendo possível cumprir a data de pagamento estipulada no
cronograma. Sobre o Comitê Institucional de Tecnologia, Viviane informa que o comitê é previsto e
regulamentado pelo IFBA, delimitando sua composição, porém não está em funcionamento há
vários anos. Informa que em contato com a DGTI, foram apresentados as resoluções, e por existir algumas
vagas para Docente, o professor Givanildo de Jesus foi indicado, porém não é garantido a representação
pelo mesmo, relata que as vagas de Técnico Administrativo para comitê já estavam todas ocupadas. Relata
a importância da representação para o campus e as demandas que pode ser levadas. Viviane informa que
haverá reunião do conselho de campus às 10:00, que terá como pauta a indicação dos nomes para
representação do conselho no CONSEPE, informou que a solicitação foi realizada em março, mas alguns
campus solicitaram prorrogação de prazo por não ter conselho de campus constituído no momento. Assim,
a reitoria solicitou novamente a indicação na semana que iniciou no dia 10/05/2020. Informa que foi
agenda a primeira reunião via conferência web com o membros do Grêmio Estudantil Allan Turing para
o dia 20/05/2020 à 10:00, com o objetivo de ouvir os estudantes, parabenizá-los e identificar um veículo
de publicação para apresentá-los a comunidade. Viviane pede a Maria para informar sobre o processo
de Limpeza do Campus, Maria apresenta que devido determinação da prefeitura municipal de Euclides
da Cunha, onde suspendeu as atividades na cidade, não houve limpeza na semana passada mas que essa
semana. Sobre a Manutenção do Campus,  Viviane informou que o campus recebeu parte o material para
realizar o reparo dos danos causados pelas chuvas, que após chegar o material será solicitado o reparo
como atividade essencial, uma vez que novas chuvas podem causar danos ao patrimônio do campus. Paulo
informo que o colaborador Reginaldo e o servidor Micael estão no campus para realizar a conferência do
material que foi entregue, que após Reginaldo iria dar inicio ao processo de reparo. Paulo coloca o
questionamento das colaboradoras da limpeza, sobre a possibilidade de aumento de frequência dos dias,
propondo que fossem realizadas em dias alternados para não acumular serviços. Viviane informa que é
preciso avaliar essa situação junto ao comitê, e sugere que seja colocado como pauta da próxima reunião.
Viviane apresenta o ponto de pauta da reunião, que se refere o uso do recurso do PNAE para distribuição
de kits com alimentos aos alunos. Relata que o campus tem contrato com a Associação de Pinhões, porém
eles não tem apresentaram disponibilidade para entrega nesse momento de pandemia. Viviane pede para
Valéria falar sobre a reunião que  houve com a reitoria e as nutricionistas do IFBA. Valéria explica os
pontos que foram abordados na reunião, fala que inicialmente o campus que haviam alimentos em estoque
foram autorizados a doação. Explica que o FNDE, publicou normativa possibilita a doação de KIT's.
Informa que a reitoria publicou uma instrução normativa trazendo orientação e autorização para adquirir
os bens alimentícios para realização da distribuição, porém para essa distribuição as questões de
higienização devem ser ainda mais reforçadas (Uso de máscaras, Alcool em gel, Luva, etc.). A instrução
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apresenta algumas opções para realização da distribuição da alimentação entre elas a entrega em domicílio
aos estudantes. Valéria informa que o Campus Jacobina está com processo adiantado para doação dos
alimentos, utilizaram da plataforma do google forms para os estudantes manifestarem interesse no
recebimento do kits, para que a partir dessa manifestação possam organizar o processo de aquisição e
distribuição. Porém, explica que a realidade do campus Euclides da Cunha é diferente, onde são
encontrados vários entraves, uma vez que só há contrato vigente com a associação de Pinhões e existe uma
desmobilização da associação para fornecer os alimentos. Além das dificuldades na logística, uma vez que
o apoio técnico nesse momento é restrito devido a realidade do campus e a pandemia. A reitoria sugeriu
que fossem criadas comissões locais para avaliar e/ou executar o processo de distribuição dos alimentos, e
caso não fosse possível a distribuição a comissão deverá encaminhar relatório indicando quais as
dificuldade encontradas que impendem a distribuição. Para esse tipo de distribuição Valéria informa que
não é prevista seleção, assim sendo distribuído a todos os estudantes interessados. Complementa que é
possível realizar a compra de alimentos por outro tipo de aquisição, porém anteriormente foi iniciado o
processo, porém não houve adesão dos fornecedores. Viviane propõe que o campus tente novamente e que
a Associação de Pinhões seja novamente contactada para verificar se há interesse. Maria explica sobre
como funciona o procedimento de compras paras esses gêneros alimentícios. Wandson pergunta sobre a
montagem do Kit, e se caso a entrega seja mensal não haja uma possível adesão das empresas. Valéria
informa que o objetivo é realizar entregas mensais, dado a disponibilidade de recurso orçamentário.  Paulo
coloca que dependendo do valor do KIT às empresas podem ter maior interesse, informa que é possível
realizar a rescisão contratual de comum acordo junto a associação de Pinhões, podendo assim utilizar
desse dinheiro para outras compras. Viviane pede que a associação seja notificada formalmente por ofício,
na intenção de verificar a possibilidade de rescindir o contrato. Viviane informa que irá montar a comissão
para analisar a viabilidade na entrega dos alimentos. Wandson pede cuidado no processo de rescisão, uma
vez que pode ser que não podemos ter empresas posteriormente interessadas em ofertar alimentos da
agricultura familiar. Valéria reforça a fala de Wandson, falando que na última chamada só houve a
associação de Pinhões interessada. Viviane questiona Paulo se caso haja rescisão com a Associação ela
fica impedida de participar em outras chamadas. Paulo esclarece que se a rescisão for de comum acordo
não haverá impedimentos. Viviane pede para que os membros que estão responsáveis pela organização
das lives possam dar um retorno das últimas ações. Safira informa que houve uma mudança de horário
para as 19:00 para verificar a adesão da comunidade, porém ao realizar às 19:00 a média de participantes
fica em 20 participantes, e as realizadas às 17:00 a média era de 30 participantes. Assim a subcomissão
resolveu retornar as próximas lives para o horário das 17:00. Informa que a subcomissão entrou em
contato com a professor Alana para participar em uma live, porém a docente não se disponibilizou. Safira
informa que Sandra está em contato com um educador físico para realizar a live. Safira informa que
Jadilson se disponibilizou para realizar um momento, porém ele precisará de outros recursos que não estão
disponíveis na plataforma do Instagram. Informa sobre a participação de Luciano, como interprete de
libras, na última live e sugere que seja mantido o formato. Viviana fala que Luciano saiu muito bem na
atuação, porém precisa verificar a possibilidade de reduzir o tempo para não sobrecarregar Luciano. Fala
que o horário das 17:00 aparentemente é mais tranquilo, e que o horário das 19:00 já é mais desgastante.
Relata que , aparentemente, os alunos tem maior adesão quando são membros internos realizando a live.
Danilo informa que irá realiza a live, porém espera por mais dados da reitoria e possíveis retornos, avisa
sobre a participação junto a reitoria em comissão para estudar o retorno das atividades. E irá propor
algumas atividades no âmbito do campus para estimular os alunos. Viviane pede que seja utilizada das
publicações com box para coletar sugestões de ações e lives. Dermival informa que muitos alunos não
estão se comunicando com os grupos. Viviane informa que pode ser devido a disponibilidade de
internet. No que ocorrer, Viviane lembra sobre a publicação do código INEP, onde ficou definido que
Wagner vai colocar no instagram de maneira fixa. Wandson fala que houve uma baixa adesão dos alunos
no uso do Teams, e informar que a falta de acesso ao SUAP pode ser um dos fatores. Sugere que seja
pensado em uma solução para esse acesso. Danilo informa que está trabalhando em um formulário na
plataforma do google forms para coletar e-mail e poder encaminhar as senhas dos alunos. Viviane pede
para que a reunião seja encerrada devido o teto estabelecido previamente. Nada mais havendo a tratar, eu
Danilo Santos Souza, lavro a presente ata que será assinada por todos os presentes.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Membro da Comissão, em
02/06/2020, às 07:03, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Membro da
Comissão, em 02/06/2020, às 09:01, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Membro da
Comissão, em 02/06/2020, às 09:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WANDSON PASSOS COSTA, Membro da Comissão,
em 02/06/2020, às 09:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA NUNES LEANDRO, Membro da Comissão,
em 02/06/2020, às 08:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAFIRA FERREIRA DE MELO RIOS, Membro da
Comissão, em 02/06/2020, às 10:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO MARCELO LUZ DOS SANTOS, Membro da
Comissão, em 02/06/2020, às 13:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão,
em 02/06/2020, às 15:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DERMIVAL SANTOS VILANOVA, Membro da
Comissão, em 23/06/2020, às 09:39, conforme decreto nº 8.539/2015.
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