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Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte ocorreu à reunião (via web conferência -
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc) com os membros (Girleide Fontes, Maria Anjos, Safira Rios,
Sandra Bezerra, Paulo Luz, Valeria Souza, Viviane Moreira e Wagner Teixeira) do Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da ameaça do coronavírus, às 09h12min. A reunião foi conduzida pela Diretora Geral Viviane
Moreira que iniciou a web conferência informando que Danilo e Wandson estão de férias. Em seguida continua
explanando que realizou reunião com representantes dos estudantes juntamente com o grêmio estudantil, que
teve muita adesão do Integrado, faltando apenas uma turma, que o Subsequente teve adesão baixa, participando
apenas um aluno de Edificações, que conversou com Márcia sobre as últimas turmas ingressantes no IFBA, que
estão preocupadas na questão de evasão desses alunos que só tiveram um mês de aulas e tentarão entrar em
contato com eles para marcarem novas reuniões sobre o modelo de aulas não presenciais. Viviane continua
explicando que os planejamentos das aulas não presenciais irão passar pelas coordenações, comissões e
Conselho de Campus, que haverá treinamentos em plataformas como o moodle para que se possa iniciar os
trabalhos e provavelmente o mês de setembro será determinado para esses andamentos. Comunica que aguarda
aprovação do moodle institucional e o campus de Juazeiro está realizando evento com servidor experiente no
moodle, que os alunos estão ansiosos querendo participar das atividades não presenciais e sentem que será
positivo esse contato devido ao fato de estarmos muito tempo sem conexão. Safira confirma essa inquietação dos
alunos no retorno dos estudos e Valeria complementa dizendo que percebeu que os alunos desejam a
manutenção dessas reuniões. Viviane diz que há pretensão de realizar mais reuniões como essa para dar
respostas aos alunos e comenta que outros campus estão realizando reuniões por turma e com a presença dos
pais e pode ser algo a ser adotado pelo campus de Euclides da Cunha. Passando ao próximo informe, Viviane
avisa que recebeu solicitação de retificação do Edital do Auxílio Emergencial e já falou com Elton sobre a
prorrogação das inscrições devido ao baixo número de inscritos. Sandra comenta que foram 41 inscritos e que a
comissão resolveu prorrogar apenas por mais 3 dias o prazo, pois a Assistente Social achou viável não
comprometer o cronograma. Viviane segue dizendo que aguarda o envio de Elton para que ela assine e repasse
para Wagner publicar. Girleide diz que uma aluna entrou em contato com ela para avisar que não conseguia
anexar os documentos no formulário do auxílio emergencial e com a prorrogação do prazo será possível outros
alunos também fazerem a inscrição. Sandra pede que Girleide passe o contato da aluna para que a comissão
possa entrar em contato a fim de solucionar o problema encontrado. Viviane informa que foi efetuada consulta
ao setor financeiro da Reitoria para que fosse utilizado o recurso do PAAE 2019 em bolsas e que após conversa
com Paulo foi enviado para Elton para que a comissão analisasse a política do PAAE a fim de viabilizar projetos
de extensão com estagiários, pois a não utilização desses recursos são mal vistos pelo Governo Federal. Informa
que conversará com Wandson e Cacilda para analisar possibilidades de aplicação desses recursos. Continua
informando que está aguardando o CONSUP autorizar o Auxílio Digital para que se possa comprar pacotes de
internet e banda larga para os discentes e que somente os recursos do PAAE de 2020 poderão ser utilizados.
Sobre o Almoxarifado Social, Viviane informa que o limite é de 10% para aquisições, que foram feitas
solicitações de aumento da porcentagem ao CONSUP a fim de comprar tablets, notebooks que seriam
apresentados através de nota fiscal pelos discentes, que outros campus usam essa metodologia e o campus de
Euclides da Cunha irá analisar essas alternativas. Viviane prossegue informando que o processo de redistribuição
da Assistente Social que tinha desistido foi iniciado novamente e agora está estacionado no ponto do código de
vaga que não existe no IFBA. Foi contatado o IFRS para que aceite outro código de vaga, também foi feita
consulta de troca de código no MEC e estamos aguardando resposta para outras divulgações do andamento do
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processo. Passando ao ponto do planejamento das atividades não presenciais, Viviane informa que as
coordenações irão se reunir amanhã e semana que vem o DEPEN também se reunirá para alinhar esses
procedimentos e logo que tiver novidades avisará. Sandra questiona sobre a contratação dos professores
substitutos que estão aguardando. Viviane informa que foi feita consulta ao COTEMP e Valeria diz que irá
verificar o andamento do processo. Paulo informa que em relação a aquisição de Kits Alimentares e sobre o
processo de manutenção e instalação de ar condicionado os trâmites estão sendo seguidos com algumas
orientações da Reitoria e estamos praticamente em fase de empenho dos valores que serão contratados. Paulo
retifica sua fala na reunião anterior onde dizia que podia ser renovado o valor contratado dos Kits Alimentares,
pois Valeria o lembrou que devemos reservar 30% do recurso do PNAE para aquisições da agricultura familiar.
Viviane pergunta o que será feito do recurso em caso de não utilização e Paulo responde que caso não efetuemos
uma chamada pública o restante do valor será devolvido. Viviane reforça que devemos esgotar todas as
tentativas de uso do recurso do PNAE para conseguirmos um fornecimento com a atual associação ou nova
empresa. Paulo diz que em relação à premiação do Concurso Poético, foi conversado com Laura algumas
soluções, decidiram que ficaria apenas um prêmio por aluno e foi solicitado número de cotação eletrônica para a
GECOM a fim de adquirir as caixas de som portáteis. Valeria responde que no processo da contratação de
docentes substitutos há um despacho de Philipe autorizando, mas não tem resposta posterior da COTEMP.
Viviane fala que entrará em contato com o setor responsável para que analisem o processo. Viviane prossegue
dizendo que semana passada a Reitoria enviou processo para os DG’s sobre aquisição de tablets para o IFBA
onde cada campus terá que responder até amanhã com número de ampliação da quantidade a ser adquirida
juntamente com os recursos que serão disponibilizados. Continua relatando que no processo consta valor de cada
tablet, que não sabemos quantos tablets Euclides da Cunha irá receber e que a pesquisa institucional não mostra
a realidade vivida pelos discentes do campus. Viviane informa que recebeu de Danilo uma pesquisa feita no
início da pandemia e irá compilar os dados, diz também que solicitou dos discentes representantes de turma que
articulassem com os demais alunos uma forma de obter informações sobre a utilização da internet e de
equipamentos que possuem. Paulo pergunta se será levado em conta a pesquisa institucional para aquisição
desses tablets. Viviane responde que é esta a questão que precisa ser esclarecida, que foi solicitada mudança de
custeio para investimento em alguns valores do orçamento a fim de adquirir itens constantes do PGC, que essa
indagação dos tablets é preocupante, pois notebooks são mais eficazes e que temos valor de TI descrito no PGC
a ser verificado com Luan. Paulo reforça sua interrogação sobre quantidades precisas de tablets e diz que Márcio
da DGTI deu despacho no processo. Valeria lê o despacho onde consta que será levado em conta a pesquisa
institucional realizada. Viviane informa que conforme essa pesquisa 56 alunos respondentes do campus não
possuem equipamentos para uso em atividades remotas, que irá compilar dados da pesquisa do DEPEN enviada
por Danilo, depois remeterá para a Reitoria e que trouxe a questão para a o Comitê a fim de obter novas
sugestões. Segue dizendo que pensou na utilização dos recursos de TI destinado no PGC para aquisição de em
média 8 ou 10 tablets para o campus, que conversará com Márcio da DGTI para saber se há processos de compra
de TI no planejamento e confirmará com Luan se é viável essas aquisições. Viviane segue questionado sobre as
compras destinadas no PGC que não eram concretizadas e Paulo informa que os valores são devolvidos por não
aplicação. Viviane informa que recebeu da comissão do PAAE a prorrogação do Edital, que repassará para
Wagner divulgar e diz que gravará áudio para encaminhar para rádios divulgarem também. Sandra dá a sugestão
de divulgação no programa local do radialista Zé Mariano e Viviane diz que tentará um novo contato com ele.
Wagner explana que sua experiência nas lives do Webnário ocorreu tudo dentro da normalidade e sugere
aquisição de Webcam para os próximo eventos assim como aquisição de equipamentos a serem usados por
docentes nas atividades não presenciais. Viviane fala que Paulo pode adaptar o PGC para adquirir webcam e
outros materiais juntamente às compras previstas de equipamento de som, agradece o empenho de Wagner no
setor de comunicação, informa que em outubro teremos o evento de ciência e tecnologia e pede que Wagner
verifique se há outros equipamento que podem ser adquiridos. Continuando, Viviane informa que Luciano
participou da reunião com os alunos em substituição de Wandson, que foi avisado aos alunos o retorno dos
atendimentos psicológicos e que logo que tiver um feedback sobre as atividades não presenciais comunicará ao
Comitê. Não tendo mais nada a acrescentar, Viviane encerra a reunião do Comitê Local às 10h25min e eu Maria
Edileide Neris dos Anjos, lavro a presente ata, que segue assinada por todos presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Membro da
Comissão, em 22/09/2020, às 11:56, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão, em
28/09/2020, às 14:10, conforme decreto nº 8.539/2015.
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29/09/2020, às 10:24, conforme decreto nº 8.539/2015.
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