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Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às dez horas e seis 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 Santos, Girleide Barbosa Fontes, Maria Edileide Neris dos Anjos, Paulo
Luz, Safira Ferreira de Melo Rios, Sandra Nunes Bezerra, Samara Santos, Valéria Brandão, Wagner da
Silva Teixeira e Wandson Passos Costa. Com a seguinte pauta: Informes, Distribuição dos livros
Didáticos, Entrega dos Chips pacotes de dados, Disponibilização da sala de Vídeo Conferência para PRF e
o que ocorrer. A reunião foi conduzida pelo Diretor substituto, Danilo Santos, iniciou falando dos
informes: que nos próximos dias acontecerá a Semana de integração do Campus, com a presença da
Reitora e do Pró Reitor de Ensino, sobre o início do edital suplementar, ocorrendo sem precisar de
retificações nos editais, sobre o recurso orçamentário do PAAE, e que, eventualmente, ocorrerá uma
reunião com Cacilda. Aborda também o processo de pintura do campus, Paulo luz, diz que já entrou em
contato com o docente Marcos e vai solicitar a execução orçamentaria da empresa. Maria Edielide, diz que
o processo do PAAE, não chegou no DEPAE, e está liberado os dezoito mil reais para o recurso do PAAE,
e o mais é aguardar.  Na distribuição dos livros didáticos, Danilo Santos, aborda que há a viabilização de
entrega dos materiais didáticos, onde os alunos preencherão um formulário para retirada dos materiais,
com a necessidade de entrega, é favorável o agendamento de entrega a cada semana, para que os alunos
façam a retirada no campus, e estimula uma logística para que não haja aglomerações durante a retirada do
material por parte dos estudantes, Valeria Brandão, diz que há dois grupos que já participaram de outras
entregas, e usaram uma logística que deu certo, com horários pre agendados para que os contemplados
fossem fazer a retirada no horário marcado e mantendo os materiais organizados com um pequeno tempo
de intervalo. Danilo Santos, fala que a ideia é deixar os materiais separados em blocos, facilitando a
entrega, entregando semanalmente com agendamento, em um único dia na semana, organizando os dias de
entrega deixando os nomes na guarita. Convidando os servidores presentes no Comitê para a organização.
Porém Paulo Luz, diz que seria uma ideia convidar servidores externo para participação da entrega. Danilo
Santos, fala que haveria a necessidade de montar uma comissão e portariar, caso fosse necessário, e faria o
convite para participação, usando assim, três servidores do comitê e três servidores que não estaria
presente no comitê, para organização. Sobre a entrega dos chips de dados, Danilo Santos, aborda que os
chips estão no campus desde do ano passado, e que não foram entregues porque estava em terceira
prioridade, e os alunos foram contemplados com as outras bolsas, e os chips precisam ser entregues aos
estudantes que demostrem interesse, mas será necessário uma análise. Wandson Passos, fala que é
interessante que os alunos que foram contemplados com o auxílio tipo I ou tipo II, fossem inscritos em
seleção ou complementação de informações nos editais, para recebimento dos chips de dados, auxiliando
na conectividade de dados a rede de internet. Danilo Santos, fala que é necessário fazer uma verificação
aos que já foram contemplados, porque só poderiam receber o chip, quem não foi contemplado com os
outros auxílios. Wandson Passos, diz que lançaria um edital pre cadastro, onde os alunos preenchiam os
dados e, Marianise, fazia a análise. Danilo Santos, lembra que o campus não possue assistente social, e
precisaria dialogar com Marianise, entrando em contato com a reitoria, e não se tem uma mobilização para
conseguir cargo na matriz como IF, e os cargos são essenciais aos campus, correndo assim por outros
caminhos em buscar soluções. Verificando assim, a solicitação do PAAE, para entrega do chips de dados,
diante do edital, já que em março não terá mais a disponibilização de algumas bolsas. Sobre a
disponibilização da sala de vídeo conferencia para PRF, Danilo Santos, informa que não vai solicitar
contrapartida, não seria adequado pelo tempo. Paulo Luz, fala que foi emprestado em outubro do ano
passado, e aconteceu na cantina obedecendo os protocolos do IFBA, só precisou da utilização das
cadeiras. Danilo Santos, fala que pode fazer a mesma proposição, usando um espaço aberto, mantendo o
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distanciamento e depois fazerem a retirada das cadeiras, e entrará em contato com o responsável para uso
do campus e os recursos a serem utilizados, destinando os espaços, e o envio do ofícios, e nome dos
participantes para registro na guarita, seguindo assim, as normas do campus. No que ocorrer, Wandson
Passos, coloca sobre os cursos da caps, de formação docente com extensões, com o público alvo de
professor, e sobre a mentoria para internacionalização dos estudantes na rede federal, sendo uma
oportunidade para os alunos do terceiro ano. Danilo Santos, diz que tem representante do Campus,
referente a internacionalização, conversar com representante seria importante e a partir daí fazer a
divulgação, nada mais. A reunião se encerrou às 11h18. Sem mais a tratar, eu, Samara Santos lavro esta
que será assinada por mim e demais presentes.
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