
19/08/2020 :: SEI / IFBA - 1553636 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1884972&infra_siste… 1/2

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
BR 116 Norte, Km-220, s/n - CEP 48500-000 - Euclides da Cunha - BA - www.portal.ifba.edu.br

ATA

 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 9h05, teve início a reunião 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 os
seguintes membros: Danilo Souza, Girleide Fontes, Maria Edileide dos Anjos, Marianny Santos, Paulo
Marcelo dos Santos, Sandra Nunes, Safira Rios, Viviane Moreira, Wagner Teixeira, Wandson Costa. Viviane
inicia a reunião com alguns informes. Sobre o andamento do processo de compra dos kits alimentação
através do PNAE, Viviane pede para que Paulo explique o andamento do processo. Paulo informa que existia
a possibilidade de dispensa através da Reitoria e estava no aguardo da resposta, no entanto foi negado. Paulo
diz que a Reitoria disponibilizou o número da dispensa para que o processo fosse realizado no próprio
campus e, fará o orçamento em outros dois supermercados para incluir no processo. Com relação a COPAE,
Viviane informa que a psicóloga Ana Quézia está de licença para tratamento de saúde e pergunta a Wandson
sobre os atendimentos psicológicos. Wandson diz que não teve acesso aos formulários de solicitação dos
atendimentos e não houve divulgação da COPAE sobre a suspensão temporária dos atendimentos. Viviane
falou sobre o recebimento do processo de especificações dos materiais necessários para o retorno e suas
quantidades, enviado pela Comissão de Planejamento de Retorno das Atividades Presenciais. Viviane diz que
solicitou a esta Comissão que informasse os critérios utilizados para escolha e quantidade dos materiais à
serem comprados, pois considera que será necessário adequar esses materiais a realidade local e estabelecer
prioridades para as compras, pois o cenário ainda é de muitas incertezas. Com relação ao processo de
compras, Paulo falou que está em fase de levantamento das atas de registro de preço dos itens que precisa
adquirir e está atrelado a compra dos materiais destinados à COVID-19, além disso informa que já foi feita a
solicitação de transferência de custeio para capital do orçamento de 2020. Paulo comentou que talvez a
autonomia dada aos campi pela Reitoria, para compra de materiais, não seja tão interessante, devido as
incertezas futuras. Sobre o auxílio emergencial Viviane falou que a Comissão Gestora da Assistência
Estudantil já está em contato com a assistente social de Lauro de Freitas, Marianise. Viviane também
informou que será destinado um valor maior neste novo edital para pagamento dos auxílios, em que os 150
estudantes contemplados no edital anterior e os cadastros de reserva serão contemplados neste novo edital e,
serão oferecidos 100 novos auxílios para oportunizar os estudantes que não se inscreveram ou que tiveram
suas inscrições indeferidas no edital anterior. Viviane disse que foi perguntado a Reitoria sobre a
possibilidade de utilização do empenho de 2019 do PAAE para pagamento do auxílio emergencial, mas,
segundo Paulo, a reposta no processo foi negativa. Viviane fala sobre a possibilidade usar o emprenho de
2019 do PAAE, num possível retorno das atividades de forma remota, a depender dos novos
encaminhamentos do CONSUP. Sandra disse que será feita uma revisão no edital do auxílio emergencial.
Wandson disse que ele e a assistente social ficaram responsáveis para reformular o formulário de inscrição,
que no novo formato a inscrição e o anexo dos documentos comprobatórios serão simultâneos. Paulo fala
que a dispensa para o processo de premiação do Concurso Poético-Literário foi negado pela Reitoria, mas
que tentará justificar na tentativa de que reavaliem o parecer do processo. Viviane solicita que Paulo enfatize
junto a Reitoria a necessidade de informar ao campus quando os processos de dispensa para compra de
material de expediente fossem abertos. Viviane fala sobre a campanha do IFBA, que está ocorrendo no
Instagram, voltado às comemorações do Dia do Estudante e pede a adesão dos estudantes e servidores para
participarem dessa atividade. Outro ponto foi sobre o convite feito pelo município de Euclides da Cunha para
que fosse indicado um representante do campus para compor o Comitê Especial a fim de estudar e planejar o
retorno das atividades presenciais nas escolas da rede pública deste município. Safira se propôs a representar
o campus neste Comitê, desde que as reuniões sejam remotas. Viviane disse que informará a indicação de
Safira, e ressaltará a condição de reuniões remotas para participação da representante. Wandson diz que é
preciso explicitar nas reuniões do Comitê municipal o posicionamento do campus e a importância do registro
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das discussões em ata. Viviane destaca a necessidade de levar a discussão sobre os transportes e a nova
logística que será necessária, num possível retorno presencial. Sobre a Pesquisa Institucional Discente,
Viviane fala sobre a necessidade dos  números estarem mais próximos à realidade do campus, para
divulgação dos dados. Danilo apresenta os gráficos que foram elaborados por ele, no sentido de buscar se
aproximar dos dados reais, dando destaque a quantidade de alunos que não responderam a pesquisa.
Wandson fala sobre a necessidade de cruzar os dados de acordo com os respondentes. Girleide diz que os
gráficos elaborados por Danilo podem ser divulgados e, posteriormente, os dados sejam cruzados quando os
materiais de inclusão digital venham a ser distribuídos aos estudantes. Todos concordam na divulgação da
pesquisa através dos gráficos elaborados por Danilo. No que ocorrer, Wandson falou sobre suas férias que
inciarão no dia 23 de agosto de 2020 e pergunta sobre a possibilidade de alteração. Viviane sugere que as
férias de Wandson sejam mantidas e caso haja alguma demanda, solicitará a suspensão das férias. Paulo
também informou que sua primeira parcela de férias referente a 2020 estão marcadas para o dia 08 de
setembro de 2020. Viviane diz que no caso de Paulo tentarão ver a possibilidade de alteração, devido as
demandas do setor administrativo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h53. Assim, após
lida e aprovada por todos, eu, Girleide Barbosa Fontes, lavro esta ata que segue assinada por mim e todos os
presentes.
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