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Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove 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: Wandson Passos, Danilo Souza,
Dermival santos Vilanova, Girleide Fontes, Maria Anjos, Marianny, Safira Rios, Sandra Nunes Leandro,
Valeria Brandão e Viviane Moreira. Viviane fala sobre o edital de renovação do auxílio emergencial.
Contextualiza a situação invcertezas na qual aconteceu a publicação do edital anterior. Como não há
nenhuma garantia de retorno das atividades até o final do ano letivo, será interessante publicar novo edital
de auxílio. Esse novo edital contemplará todos os selecionados (contemplados ou não) no edital anterior e
permitirá novas inscrições. Viviane fala da Equipe Multidisciplinar vinculada à gestão da Assistência
Estudantil do campus. A equipe será montada e a portaria publicada assim que seja definido o objetivo da
equipe. Viviane fala sobre a compra de fardamento. Fala sobre a solicitação que foi feita uma solicitação
de informações sobre o uso do recurso da assistência estudantil do campus com alimentação. Ela recebeu a
informação de que houve compras de fardamento com esses recursos, sendo a última em 2017. Também
informa que o uso do recurso com alimentação foi registrado contabilmente como auxílio-alimentação e
precisará ser esclarecido com o Departamento de Assistência Estudantil do campus. Valeria fala sobre o
PNAE para o período de suspensão das atividades. Depois da informação sobre a possibilidade de
aumento na destinação de recursos para a compra dos kits. Ela informa que o valor foi triplicado e que o
grupo reiniciará o processo de compra e que está aguardando respostas da reitoria quanto aos
procedimentos para executar as compras. Valeria ressalta que o aumento é uma resposta ao uso do recurso
diante da impossibilidade de retorno às atividades presenciais no campus. Valeria fala que há uma
restrição de uso e essa restrição impõe que 30% do recurso seja utilizado exclusivamente com agricultura
familiar. Viviane fala sobre o plantão das direções. Ela fala que ficaram disponíveis em um ambiente a
RNP, mas não houve presença da comunidade. Viviane também fala sobre o plano de contingenciamento.
Fala também da importância de ler e comentar o plano para que possamos fazer uma análise mais
completa desse documento a partir da realidade do campus. Ela fala que essa leitura auxiliará a
participação na audiência pública. Ela pede que os representantes estudantis na reunião divulguem entre os
estudantes a leitura do documento para partiparem da audiência pública, que acontecerá pelo Teams.
Wandson pede que seja verificada como será a participação da comunidade externa na audência pública.
Viviane fala sobre as alterações realizadas no plano de metas, diante da suspensão das atividades
presenciais. Ela fala que o campus reservou 30.000 para serem usados em função da COVID-a9 (álcool,
EPI, tótem, etc.). Outra parte do recurso será utilizado para equipar o refeitório, comprar equipamentos de
aúdio (microfone, som, etc.) e para a sala multifuncional para AEE. Mas tudo isso será submetido à
apreciação da reitoria, para melhor entendimento e sugestões sobre a possibilidade de execução desse
novo planejamento. Viviane ressalta que essa situação é geral e que todos os campi estão refazendo seus
planejamentos. Viviane fala que o assunto também será discutido na reunião geral do campus, em 30 de
julho de 2020. Sobre a pesquisa institucional sobre ensino remoto e acesso à internet, Viviane fala sobre a
divulgação dos resultados da pesquisa institucional realizada pelo instituto e avalia como interessante uma
divulgação local dos resultados da pesquisa. Ela pergunta aos presentes o que pensam sobre essa
divulgação local, mesmo que as ações resultantes da pesquisa não estejam consolidadas. Danilo fala que
poderia ser solicitada à reitoria a autorização para divulgação dos dados pela comunicação do campus para
a comunidade local. Danilo fala sobre a falta de representatividade do resultado da pesquisa com base no
número de respondentes. Danilo diz que a quantidade de pessoas que não responderam é um possível
indicativo de falta de acesso à internet e que isso compromete qualquer ação de atividade remota. Danilo
fala que uma pesquisa capaz de refletir a realidade do campus seria conduzida censitariamente, através de
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ligação, SMS, visita aos estudantes. Uma abrodagem pela internet já exclui grande parte dos estudantes do
campus e não reflete a realidade local. Dermival traz a experiência dele com o acesso por dados móveis
pelos irmãos que receberam acesso pela prefeitura local. Ele informa que embora tenham recebido um
pacote de dados, a região onde residem não tem cobertura de internet, o que tem inviabilizado a realização
das atividades pelos seus familiares. Viviane fala sobre a possível frustração que esse acesso frágil poderia
gerar nos estudantes de regiões tecnologicamente periféricas e da zona rural. Viviane pergunta se alguém
fez a leitura do Plano de Contingenciamento. E diz que recebeu duas versões com tamanhos diferentes e
que não sabia exatamente qual era a versão final. Danilo, Girleide e Valeria falam que a última versão é a
que tem 157 páginas. Viviane comenta sua leitura do plano de contingenciamento. Ela comenta que suas
maiores preocupações dizem respeito aos aspectos de ensino e saúde. Sobre ensino, as precoupações
passam pelo número de avaliações e pela porcentagem de carga horária dos cursos que poderá ser
realizada remotamente. Danilo ressalta que o plano precisa encarar a implementação de uma realidade
pós-pandemia e não objetivar apenas o cumprimento de calendários letivos. Viviane comenta as
dificuldades já discutidas pelo campus com relação à ausência de pessoal da área de saúde, sobre a
manutenção da distância entre estudantes fora da sala de aula, a higienização dos espaços e demais
assuntos já discutidos. Viviane diz que um retorno sem vacina é bastante preocupante. Viviane insiste no
convite para a reunião do conselho de campus. Ela diz que vai intensificar a campanha para participação
das pessoas também na audiência pública. Viviane pergunta a Wandson como estão os atendimentos da
psicologia. Wandson diz que ainda não houve busca por esse serviço por parte dos estudantes até o
momento. Viviane pergunta a Dermival se a informação sobre o atendimento tem circulado entre os
estudantes. Ele fala que os estudantes estão um pouco distanciados do instituto e que não têm muita ideia
do que está sendo oferecido. Viviane fala também que disponibilizou um pouco mais de recurso para a
área de tecnologia de informação e para o acervo bibliográfico do campus. Reunião encerrada às dez horas
e vinte e nove minutos.
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