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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte ocorreu à reunião (via web conferência -
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc) com os membros (Valeria Souza, Danilo Souza, Maria Anjos,
Safira Rios, Sandra Bezerra, Paulo Luz e Wandson Costa) do Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da ameaça do coronavírus, às 09h09min. A reunião foi conduzida pela Diretora Geral em
Exercício Valeria Souza que iniciou a web conferência informando que Viviane e Girleide estão de férias,
que Wagner está afastado por licença médica e deve retornar aos trabalhos semana que vem. Valeria continua
dizendo que não teve live semana passada por conta do feriado na quinta-feira e que essa semana deverá
ocorrer, necessitando apenas a disponibilidade do profissional Bruno e que caso ele não possa será contatado
outros profissionais. Informa também que não tem demandas novas para o Comitê Local, que Danilo já foi
cadastrado no Portal COVID Rede Federal (https://covid.redefederal.org.br/), que tem um processo no SEI
com o relatório da reunião do Comitê Central e que Wandson foi o representante do campus nessa reunião.
Wandson explana que na reunião foram discutidos vários pontos de como agir no momento de retorno às
aulas, que grupos de trabalho foram criados por área como por exemplo, segurança do trabalho, saúde,
tecnologia da informação, gestão de pessoas, comunicação e recomendações gerais, que as ideias dos
comitês locais serão acrescentadas nos grupos criados, pois esses grupos são para trazer soluções aplicadas
na transição até o retorno das atividades. A pretensão desses grupos é criar documentos com protocolos
universais para assim serem feitas as adequações locais além do plano de contingência. É possível que seja
cancelado algum evento de acordo com o grupo de recomendações gerais, será criada estratégia do ponto de
vista comportamental com higiene e distanciamento mínimo e que será montado procedimento para o grupo
de risco também. Valeria pergunta se já tem reuniões marcadas desses grupos e Wandson diz que logo que
forem marcadas ele repassará as informações. Paulo informa que na última reunião que participou entendeu
que seria possível a participação de outros servidores além dos presentes do Comitê Local e Wandson diz
que o Comitê Central solicitou que fosse indicado pessoas através dos Conselhos de Campus ou através da
Direção Geral para participar das reuniões e que os grupos de trabalho ainda estão abertos aguardando novas
adesões. Paulo questiona se terá alguma comunicação oficial da Reitoria solicitando manifestação de
interesse nos grupos de trabalho e Wandson diz que nada foi comentando, mas que os voluntários podem se
manifestar. Valeria diz que nutricionistas já estão se voluntariando para desenvolver documentos que
contribuam nas estratégias de retorno às aulas. Paulo pede que seja disponibilizado o relatório da reunião
para todos os servidores do campus Euclides da Cunha para que os servidores possam se interessar em
participar e Wandson friza que é importante que as pessoas realmente queiram trabalhar e participar
efetivamente dos grupos e que vai solicitar informações sobre a participação de servidores além do Comitê
Local. Danilo informa que o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – 2020 é “Inteligência
Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira” e diz que não teve nenhuma orientação sobre orçamento
ou encaminhamentos dessa questão. Valeria passa para o ponto o que ocorrer e Wandson informa que passou
a seguir Instagrams de outros campus do IFBA e verificou que tem lives com mais de 4 pessoas no estilo
seminário e diz que seria interessante verificar através do Comitê Local com esses campus de que forma eles
estão atuando, como que é essa articulação com os profissionais para tentar adotas essas estratégias no nosso
campus. Informou também que a PROEN irá realizar live no estilo tutorial sobre fluxos de processos no
SUAP e sugere a possibilidade de chamar pessoas que conhecem de sistemas como o SEI para realizar lives
no nosso campus. Valeria pede que Safira ou Sandra explanem sobre as nossas lives e Sandra diz que a
articulação é ponto primordial de conseguir realizar lives, que os outros campus devem estar mais fortes
nessa questão, mas que está contatando profissionais para realizar mais lives. Valeria ressalta que muitos não
estão familiarizados com lives e Safira reforça que os outros campus poderiam ter eventos agendados
presencialmente, que os contatos são importantes e que encontra dificuldades em relação ao público que não
está estimulado em participar das lives. Danilo ressalta a importância de trazer temas jovens para que os
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alunos possam participar, informa que no plano de metas do Ensino consta eventos marcados
presencialmente, cita que a comissão do evento indígena decidiu por não realizar o evento de modo online e
sugere que seja enviado ofício para representantes de órgãos a fim de articular de forma planejada os eventos
de interesse da comunidade. Sandra diz que solicitou dos discentes participantes do Comitê Local o contato
com os demais alunos a fim de fossem sugeridos temas para as lives. Danilo complementa que uma forma de
atrair palestrantes seria viabilizar algum certificado para eles. Wandson diz que pode ser solicitado que
outros campus também façam a divulgação para aumentar os presentes nas lives. Valeria irá verificar com
Wagner como deve ser feito essa divulgação. Seguindo, Danilo pede que Valeria informe sobre a Comissão
do retorno às aulas. Valeria diz que já tem portaria para a Comissão do retorno, que o professor George será o
presidente e que ele sugeriu a participação dos coordenadores dos cursos e um cadista para compor a
comissão. Safira pergunta se realmente é necessário ser membro da comissão ou se a participação em
reuniões específicas é suficiente. Danilo diz não enxerga a necessidade de atuação de Safira no momento,
mas que no retorno será indispensável a presença efetiva de alguns servidores, Diz ainda que questões como
as compras antecipadas e estudos de cenários já podem ser discutidas mesmo sem documentos oficiais de
retorno. Safira questiona se já tem data de retorno programada e informa que tem alguns cursos para realizar
e após julho estará disponível para atuar na comissão. Danilo diz que na PROEN não foi vislumbrado o
retorno total, mas que primeiro será feito o retorno dos servidores para que depois os alunos possam retornar
também. Danilo continua explanando que o cenário mundial não mostra dados concretos de retorno, que
devemos aguardar normativas oficiais, que terá nova reunião com a PROEN e caso tenha orientações novas
será repassado para o Comitê Local. Valeria confirma então que não terá os coordenadores dos cursos como
membros da comissão nesse momento, mas que participarão como convidados sempre que necessário. Paulo
questiona sobre a participação da Biblioteca na comissão de retorno por ser um setor imprescindível, mas
que foi decido com Valeria que logo que precise da presença do coordenador este será convidado para as
reuniões. Valeria diz que a portaria poderá ser reformulada a qualquer tempo e será solicitado atuação dos
servidores essenciais para o retorno das atividades. Safira pergunta sobre o cadista solicitado por George e
Valeria informa que o campus não possui esse servidor, mas a comissão deliberará sobre isso em momento
oportuno. Não tendo mais nada a acrescentar, Valeria encerra a reunião do Comitê Local às 10h11min e eu
Maria Edileide Neris dos Anjos, lavro a presente ata, que segue assinada por todos presentes.
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