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Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezesseis horas e dez 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: Danilo Souza, Maria dos Anjos, Safira Rios, Sandra Nunes, Valéria Brandão, Viviane Moreira,
Wagner Teixeira e Wandson Passos. A reunião foi conduzida pela diretora-geral Viviane Moreira que iniciou
falando sobre como será feita a entrega dos 65 tabletes da marca Multi Laser com garantia de 01 ano no campus,
eles possuem identificação numérica e serão incorporados ao patrimônio do campus, e o Servidor Josinaldo
ficará responsável pela distribuição dos tabletes, e que, um dos critérios de distribuição será priorizar estudantes
que não foram contemplados na seleção do edital do auxílio digital. Fez-se uma explanação sobre o andamento
da seleção do edital auxílio digital, frisando-se algumas dificuldades por parte de alguns estudantes em
inscrever-se na seleção, e que, por conta disso providências estão sendo tomadas para viabilizar essas inscrições.
Fizeram parte da pauta também as Atividades Educacionais não Presenciais Emergenciais (AENPE) do campus,
em que, foi realizada publicação no site institucional dos documentos referentes as AENPE, aprovados pelo
Conselho de Campus, e que eles também foram enviados por e-mail para os servidores. Também o Edital de
seleção que foi publicado para os alunos do integrado 2020, e que as AENPE vão iniciar dia 19/10, e que está
sendo providenciado um encontro sobre Moodle com os estudantes antes do início das atividades. Citou-se ainda
a reunião com pais e responsáveis que será realizada a noite para tratar das AENPE. Reiterou-se sobre o edital
do auxílio digital que até o momento havia pouca adesão por parte dos estudantes. Viviane se expressa relatando
que a Pró-Reitoria de Administração colocou em reunião a possibilidade da redução da mão de obra nos
contratos de serviços, sobre a possibilidade da redução da carga horária de 25 a 70 % proporcionalmente ao
salário, sendo que o funcionário teria o aporte do restante do salário por parte do governo, podendo haver uma
pequena perca salarial, mas que vai analisar a situação local em virtude dos poucos terceirizados vinculados ao
campus, Safira ressalta se há realmente perda de salário e dá um exemplo de um caso que não houve a referida
perda, Viviane cita que na reunião foi dito que haveria uma pequena perda salarial, mas não sabe quanto, e que a
Sulclean, Renovar e Servite seriam as empresas afetadas no campus, mas que vai ser analisado o impacto disso,
e a partir de então, dialogar com a Reitoria. Discutiu-se também sobre a possibilidade de realocar as funcionárias
do protocolo para outros setores de maior necessidade no momento atual. Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. Para constar, eu, Wagner Teixeira lavro a presente
ata que será assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Membro da
Comissão, em 20/10/2020, às 13:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAFIRA FERREIRA DE MELO RIOS, Membro da
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Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão, em
28/10/2020, às 14:11, conforme decreto nº 8.539/2015.
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