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No dia 17 de Abril de 2020, às 9:05, no ambiente virtual da Rede Nacional de ensino e Pesquisa – RNP,
ocorreu a reunião ordinária do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus
(COVID – 19) no âmbito de Euclides da Cunha, se fizeram presente no ambiente virtual os servidores
Viviane Moreira, Danilo Souza, Maria Edileide Anjos, Wandson Costa, Sandra Bezerra, Wagner Teixeira,
Girleide Fontes, Valéria Souza, Safira Rios e Paulo Luz e a estudante Maryane.

A reunião foi conduzida pela Diretora Geral Viviane Moreira, que a iniciou justificando a ausência do
Discente Raí. Em seguida ela menciona a relevância de ser disponibilizado aos servidores a possibilidade de
empréstimo de bens, visando auxiliá-los na realização das suas atividades de forma remota. Em seguida ela
informa que Luan já abriu chamado para autorizar acesso externo ao SEI, através do cadastro de e-mail, em
que se possibilite a inclusão de dados e assinatura de documentos. Informando a Marianny que ainda não foi
concluído, mas que será disponibilizado para ela ainda hoje. Assim que estiver pronto, deverá ser informado
para as coordenações de curso disponibilizarem para teste. Wandson pergunta se é possível assinar
documento restrito e Viviane confirma a possibilidade.

Viviane informa que ainda não há Normativo sobre o pagamento do auxílio emergencial para estudantes com
vulnerabilidade social, conforme ficou definido na reunião do CONSUP. Entretanto, precisamos nos
antecipar em sugestões de como por em prática , uma vez que não dispomos de edital vigente do PAAE,
sendo que o nosso último lançado foi em 2018. Então todos os estudantes do campus, poderão passar pela
seleção. Reforça o pedido de que a comissão se pronuncie e dê sugestões. Danilo lembra que, conforme
informado na reunião do CONSUP, o Campus é quem vai arcar com o custo deste auxílio emergencial e que
a reitoria suplementará o orçamento futuramente. Depois sugere que encaminhemos uma solicitação de que o
aporte seja feito antecipado ao pagamento.

Viviane sugere que o próprio campus poderia fazer a transferência de verbas de outras despesas para esse
pagamento, uma vez que, por conta da suspensão das atividades presenciais, haverá redução do consumo de
algumas contas. Em seguida, Danilo informa que o primeiro passo é arrumar o Assistente Social, pois sem o
profissional não haverá seleção e não podemos, neste caso, efetuar o pagamento de forma Universal. Viviane
confirma a real necessidade do Assistente Social e informa que a reitoria já sinalizou que disponibilizará, de
alguma forma, para os campus que não possuem o profissional no seu quadro efetivo. Viviane menciona as
possibilidades de valores a serem pagos e Valeria diz ter ouvido na reunião que o valor máximo ficaria em
R$ 200,00. Viviane frisa que precisaremos aguardar a resolução do CONSUP.

Viviane informa que já pensemos em soluções para não perdermos tempo aguardando orientações da reitoria,
enquanto podemos traçar soluções locais, visando atender o caráter emergencial. Wandson sugere que o ideal
seria discutir a nível de Instituto, através da criação de um GT que debata o assunto, buscando sempre
estabelecer soluções conjuntas, evitando que sejam adotadas soluções locais. Em seguida, diz que a DGTI
não tem organização para resolver essas questões e menciona que Luan tem limitações ao trabalhar sozinho.
Viviane pergunta se os alunos têm acesso ao SUAP. Wandson informa que uma vez matriculados os alunos já
possuem acesso, através do número de matrícula. Viviane sugere que a comissão encaminhe, via SEI, uma
solicitação à comissão central se referindo: Aporte antecipado; Modulo conjunto SUAP; Ausência do
assistente social.

Marianny informa que, ao conversar com os alunos, foram feitas algumas perguntas como: qual o critério
para receber o auxílio? quando haverá edital? Além de outras. Porém Viviane achou oportuno aguardarmos a



28/04/2020 :: SEI / IFBA - 1454820 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1774228&infra_siste… 2/3

resolução do CONSUP para respondermos essas questões.

Danilo informou que podemos ver se a prefeitura tem como nos disponibilizar a assistente social. Viviane diz
ser possível fazermos a solicitação, que já nos serviria como um plano alternativo.

Viviane traz a questão do orçamento destinado ao PNAE, que ainda estamos nos utilizando da verba do ano
de 2019, informa que não haverá normativa específica sobre ele e pergunta a Valéria se ela pode falar sobre o
assunto. Valéria informa que tem havido discussões no grupo de nutricionistas a respeito da possibilidade de
fornecimento de cestas. Depois menciona o problema que teve com atraso no pagamento das últimas Notas
Fiscais, da associação de Pinhões, que acarretaram na suspensão dos fornecimentos. Depois ela diz que, no
momento, estamos aguardando posicionamento da associação quanto à possibilidade de voltar a nos fornecer.
Viviane então menciona o prazo de validade do contrato e que deveria se conversar com a associação, no
intuito de tentar estimulá-los por conta de ser uma compra de grande vulto.

Viviane pergunta se a comissão da agricultura sabe informar o valor das compras que eram realizadas com a
associação e se podemos comprar uma quantidade maior. Valeria responde que o valor das compras varia
bastante e com relação a esta compra de grande quantidade, surge a preocupação com a logística e exposição
dos alunos. Danilo sugere solicitar um espaço mais central à prefeitura.

Viviane entra na pauta das ações do instagram (Lives) dizendo que a provocação de Wandson sobre
apresentar temas que fosse de interesse entre os estudantes, trouxe boas respostas e a equipe já começou a se
organizar. Depois diz que Marianny mencionou que o bombeiro poderia fazer uma live e sugere que pode ser
feito algo semanal. Danilo diz que no grupo do comitê central foi sugerido que houvessem ações temáticas
por semana. Inclusive viu que alunos de um campus estavam participando da Live do de outros campus. Na
live de Valença houve a participação de um aluno de Euclides.Viviane informa que na próxima quinta
devemos manter o convite que Safira fez. Além de buscarmos outros profissionais que estejam disponíveis a
participar. Viviane pergunta de que forma é feito o link entre o convidado e o IFBA. Wagner informa que as
lives deveriam ser inciadas pelo Instagram do IFBA. Depois faz as seguintes ressalvas: Deve ser escolhido
um horário de menor pico de acesso; evitar que coincida com outras lives que desvirtuem o interesse do
aluno; atentar para a qualidade da internet, iluminação do ambiente, qualidade do fone; por fim, o foco na
divulgação. Marianny diz que as lives comumente travam e sugere que o convidado acesse através do Insta
do IFBA. Mas Wagner informa que pra ser desta forma ele haveria de disponibilizar a senha.Viviane sugere a
criação de uma subequipe dentro do comitê, que trataria de ações específicas, como: Temas, horários,
definição de calendário e outros detalhes do Insta. Ficando esta composta por Sandra, Safira, marianny,
Wagner e Valéria! Wandson sugere que os profissionais gravem vídeos para serem utilizados como chamadas
para as Lives que irão se realizar. Viviane cita o exemplo da professora Alana, em relação às aulas de Yoga, e
diz que muitas pessoas têm receio de se mostrar ao vivo.

Viviane informa sobre o e-mail que nos foi encaminhado sobre o Microsoft Teams e solicita que seja feito o
primeiro acesso para já irmos nos familiarizando, pois é uma ferramenta muito útil, que inclusive pode vir a
ser utilizada, caso a RNP exceda a quantidade de reuniões simultâneas. Valéria lembra que a próxima terça-
feira é feriado de Tiradentes. Viviane reforça a necessidade de reunir no início da semana, por conta das
ações que precisão ser tomadas em caráter emergencial, e deixa a próxima reunião agendada para o dia
22/04/2020, quarta-feira. Wandson menciona a dificuldade que é atender pela RNP. Viviane diz que alunos
terão acesso ao TEAMS, e que inclusive o professor Givanildo solicitará a criação das salas de aula para
atendimento. Viviane sugere que seja pedido para Luan cadastrar os alunos. Danilo diz que está realizando
atividades referentes à direção de ensino, docência, CPPD, Doutorado e fala da necessidade de ser
substituído no grupo (Whatsapp) do Comitê central e Girleide se predispõe a ficar no lugar.

Wandson volta a falar da disponibilidade de acesso ao SUAP, por parte dos alunos. Viviane pergunta se é
para os alunos iniciarem os acessos, mas não sabe se há o prévio conhecimento deles em relação ao Nº de
matrícula.

Valéria informa que a Ata deve ser inserida no processo já existente. Wandson sugere incluir tudo num único
processo, salvando as anteriores como PDF, antes de inserir. Viviane concorda e assim define que seja.

Danilo sugere que as Atas sejam disponibilizadas para o setor do comitê. Valéria confirma que assim o fará.
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Por fim, Viviane pede a Marianny que informe aos estudantes que estamos aguardando a Resolução do
CONSUP, para fornecer maiores esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
10h30 min, e para constar lavro a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO MARCELO LUZ DOS SANTOS, Membro da
Comissão, em 17/04/2020, às 22:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WANDSON PASSOS COSTA, Membro da Comissão,
em 19/04/2020, às 10:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SAFIRA FERREIRA DE MELO RIOS, Membro da
Comissão, em 20/04/2020, às 22:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Membro da
Comissão, em 22/04/2020, às 20:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA NUNES LEANDRO, Membro da Comissão,
em 23/04/2020, às 16:10, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VALÉRIA BRANDÃO SOUZA, Membro da Comissão,
em 27/04/2020, às 16:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Presidente da
Comissão, em 28/04/2020, às 08:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA EDILEIDE NERIS DOS ANJOS, Membro da
Comissão, em 28/04/2020, às 09:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por WAGNER DA SILVA TEIXEIRA, Membro da
Comissão, em 28/04/2020, às 15:46, conforme decreto nº 8.539/2015.
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