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Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e onze minutos, iniciou-se por
webconferência disponível no site da RNP, através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc, a
reunião ordinária do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus.
Participaram da reunião: Girleide Barbosa Fontes, Maria Edileide Neris dos Anjos, Paulo Marcelo Luz dos
Santos, Sandra Nunes Bezerra, Valeria Brandão Souza, Viviane Santos Moreira, Wagner da Silva
Teixeira, Wandson Passos Costa e Dermival Vilanova.  A reunião foi conduzida pela Chefe de gabinete
Valéria Brandão. Foi informado que os servidores Danilo Souza e Safira Rios estão de férias. Valéria solicita
a retificação da ata anterior, informando que não é George o presidente da Comissão de Planejamento das
atividades presenciais e sim a professora Alana. Valéria também informou que a comissão para aquisição de
itens do PNAE durante a pandemia se reuniu para tratar da consulta de interesse dos estudantes
para recebimento dos kits. Valéria pede que Maria ou Paulo façam um resumo da reunião. Paulo comenta que
disponibilizaram o link de consulta  para saber quantos alunos tem interesse de recebimento e tiveram
a resposta inicial de 75 alunos interessados, e que  17 não poderiam ir buscar no IFBA, por residirem em
outros municípios. A comissão agora está tratando de definir a lista de itens que serão incluídas no kit, e
buscando orçamento nos supermercados que poderia participar da dispensa. Além dos itens de
supermercado, a comissão irá entrar em contato com a associação de Pinhões para ver se é possível
complementar o kit usando a verba de 2019 (associação vencedora da licitação do PNAE 2019. Valéria
comenta sobre o cronograma das lives, e informa que não houve na semana passada por conta da
indisponibilidade de participante. Wandson sugere que possamos fazer lives com temas atrativos aos
estudantes e sugere que possamos entrevistar músicos, mesclando na live entre entrevista e música. Ficou
definido que Wagner irá publicar no instagram box de perguntas nos stories para buscar mais sugestões dos
estudantes para os temas das próximas lives. Sobre o Comitê Central de enfrentamento ao COVID, Wandson
relatou que ainda não tem definições, que as informações ainda são transitórias e que está aguardando
deliberações para trazer as informações. No que ocorrer foi tratado por Paulo sobre a necessidade de
profissionais de saúde do campus, pois diante da situação no retorno seria imprescindível ou até mesmo
obrigatório. Sandra informa que não pode realizar as atividades de técnica em enfermagem pela ausência do
profissional enfermeiro e que o processo de redistribuição da enfermeira foi encerrado pela comissão de
análise de redistribuições. Viviane informa que vai colocar novo despacho no processo informando a
urgência e necessidade do profissional e reenviar a comissão e a DEMP. Viviane perguntou sobre o aumento
do quadro efetivo da limpeza, e Paulo relatou que na reunião do comitê central falou sobre o assunto,
mas não ficou definido de como isso seria feito. Wandosn comenta sobre a portaria nº 544/2020  que dispõe
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, autorizando até  31 de dezembro de
2020, e pergunta se isso será discutido no CONSUP. Viviane comenta que a PROEN está aguardando
portaria similar para ensino básico e relata que devemos seguir as determinações do CONSUP sobre o tema,
e que nas reuniões do consup agendadas para essa semana não tem previsão de discutir essa portaria na
pauta. A reunião foi encerrada às 10h30. Sem mais a tratar, eu, Viviane Santos Moreira, lavro esta ata que
será assinada por mim e pelos demais presentes. 

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Presidente da
Comissão, em 26/06/2020, às 11:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Membro da
Comissão, em 30/06/2020, às 10:58, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO MARCELO LUZ DOS SANTOS, Membro da
Comissão, em 30/06/2020, às 15:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão,
em 06/07/2020, às 20:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER DA SILVA TEIXEIRA, Membro da
Comissão, em 07/07/2020, às 09:29, conforme decreto nº 8.539/2015.
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