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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, iniciou-se por
webconferência, 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
Viviane Santos Moreira, Wandson Passos Costa , Maria Edileide Neris dos Anjos , Wagner da Silva Teixeira,
Girleide Barbosa Fontes, Paulo Marcelo Luz, Dermival Santos Vilanova e Marianny Santos.

Viviane iniciou a reunião mencionando o questionamento que deverá ser respondido até hoje a noite, oriundo
do OFÍCIO Nº 1517060/2020/GABINETE.REI, em que será necessária a participação do Comitê Local. Em
seguida pergunta como estão as atividades do PNAE. Paulo informa que foi enviado um questionário para
saber quantos alunos teriam interesse em receber o kit de alimentação, em que obteve o total de 67
interessados. iniciamos o processo entregando as solicitações de orçamento nos maiores mercados locais, e
se obtivermos resposta positiva, será conduzido processo de Dispensa. Caso os mercados locais não se
interessem em fornecer, ficará mais difícil concretizar a contratação.Viviane explica que as lives não estão
acontecendo ultimamente e pede a Wagner para dar o panorama da situação. Wagner diz ter feito os box
solicitando sugestões de temas, mas que obteve poucas respostas, voltadas para sexualidade e cuidados com
a COVID-19. Wandson diz que a live que haviam programado sobre organização dos estudos está suspensa e
poderá ser realizada mais a frente. Viviane informa que a partir da semana que vem as lives retornarão com
mais força, pelo fato de retornarem das férias as servidoras Safira e Valéria que também estão na frente desta
ação.Viviane menciona a conversa que teve com Alana sobre a comissão de planejamento do retorno das
atividades, em que discutiram sobre a falta de direcionamento e a forma de atuação da comissão, uma vez
que já se encontram em plena atividade outros grupos maiores, além dos Comitês voltados ao mesmo tema.
Viviane sugere que a comissão deve iniciar os trabalhos buscando sugestões para a forma de limpeza a ser
estabelecida, levantamento dos materiais que serão indispensáveis para este retorno, além de outras. Em
seguida informa que as sugestões da comissão devem ser submetidas à avaliação do comitê local. Wandson
menciona que o Ofício que veio da reitoria pode ser dividido em três partes: Contexto usado como pretexto;
Pergunta que interessa no Ofício e Suavização da pergunta.Viviane informa que por mais que estejamos
empenhados em traçar plano de ações, precisaremos aguardar as definições das instâncias superiores, para a
partir destas fazermos as adaptações necessárias à nossa realidade. Viviane lê a mensagem que recebeu de
Luzia e reforça a falta de definição inclusive na reitoria. Wandson menciona a participação dos servidores do
campus em diversas frentes que abordam a mesma temática. Girleide informa estar participando do grupo
formado no Whatsapp sobre as discussões do Comitê Central, em substituição a Danilo que pediu para sair.
Em seguida informa haver um subgrupo dos dirigentes de ensino que estão realizando uma minuta sobre o
retorno das atividades que poderão ser presenciais ou hibridas e que inclusive poderão contabilizar as
atividades remotas dentro da carga horária de aula. Há também a possibilidade de concluir 02 anos em um
ano letivo. Viviane informa da necessidade de resolver a situação do setor de saúde, uma vez que Sandra é
impedida de atuar na área. Informa que o processo do assistente administrativo interessado em vir trabalhar
no campus de Euclides está mais adiantado que os outros 03 existentes (Tecnico em assuntos educacionais,
enfermeiro e assistente Social) e que irá encaminhar todos eles para o gabinete da reitoria para ver se dão
andamento. Viviane lembra que para o retorno haverá de entrar em contato com a prefeitura para saber quais
os planos para a realização do transporte dos alunos de forma segura e de que forma podemos
contribuir.Dermival pergunta de que forma está sendo realizada a limpeza do campus durante esse período de
suspensão das atividades. Paulo informa a questão da frequência alternada dos colaboradores da
SULCLEAN, no intuito de evitar contato entre eles, e que por conta do tempo chuvoso e dos ambientes
fechados, está havendo uma grande proligeração de fungos no campus, o que tem trazido um pouco mais de
trabalho.Viviane informa que Maria fez um processo de compra de 50 frascos de álcool para o campus no
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inicio da pademia, mas que o fornecedor desistiu de entregar. Maria diz que irá fazer nova pesquisa sobre
atas disponíveis para fornecimento e caso encontre dará andamento no processo. Dermival informa que 50
unidades serão insuficientes e Viviane confirma. Viviane sugere que sejam pesquisados os EPI´s em geral.
Wandson informa que para amenizar essa dificuldade na entrega, poderíamos estabelecer Feira de Santana
com Polo de entrega dos produtos adquiridos, pois temos servidores que poderiam trazer para o campus ou ir
buscar com o veículo institucional. Girleide questiona se essas aquisições de EPI´s contemplarão alunos,
servidores e terceirizados. Paulo informa ser obrigação das contratadas proporcionar a execução do trabalho
seguro para seus colaboradores e que encaminhará ofício para as empresas, alertando para essa obrigação.
Viviane menciona o comunicado da reitoria que informa o fornecimento do medidor de temperatura para
todos os campus, mas que os demais materiais deverão ser adquiridos pelos próprios campus. Wandson
manifesta inviável essa medição antes do acesso dos alunos ao campus e sugere que haja uma comunicação
com os pais no intuito de conscientizá-los da necessidade de identificar a febre antes do aluno sair de casa.
Dermival sugere que a medição seja feita antes de entrar no ônibus. Wandson acha mais eficaz a aquisição de
câmera térmica, em que seria possível acompanharmos em tempo integral essa variação de temperatura.
Viviane solicita que maria pesquise também o valor dessa câmera térmica. Entrando no que ocorrer, Girleide
sugere que estabeleçamos um canal de comunicação semanal entre os gestores e a comunidade, para que eles
tenham com quem tirar possíveis dúvidas e encaminhar sugestões. Viviane pergunta se seria um grupo
menor, apenas com os diretores, com uma hora de duração e Girleide confirma. Viviane pergunta a opinião
de Paulo e ele se manifesta favorável e reconhece que é uma forma de se aproximar e ouvir mais os pais,
fazendo com que eles se sintam mais acolhidos diante de tantas incertezas. Girleide sugere também a
elaboração de questionário para levantar a quantidade de pessoas que se encontram no grupo de risco, para
que possamos traçar medidas de precaução em relação a estas. Viviane questiona os participantes se o
assunto deve ser tratado pelo comitê local ou pela comissão, ficando definido que inicialmente seria
atribuição desta ultima. Wandson sugere a instalação de exaustores nas salas de aula para melhorar a
circulação de ar quando se desse o retorno das aulas. Viviane sugere aguardarmos maiores informações e
lembra a todos que irá encaminhar resposta no grupo para o comitê analisar. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às dez horas e quarenta minutos. Assim, eu, Paulo Luz, lavro a presente ata que segue
assinada por mim e os demais participantes.
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