
 

 

COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA AMEAÇA DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 

 

Durante o período de suspensão de atividades presenciais devido a pandemia de 

Coronavírus (COVID-19), o Instituto Federal da Bahia campus Euclides da Cunha 

manterá suas atividades remotamente através de ações vinculadas a Direção Geral, 

Direção de Ensino e Direção de Administração e Planejamento. 

 

Direção Geral 

 

- Direção Geral  

 Acompanhamento das demandas institucionais (SEI, SUAP, E-mail). 

 Reuniões do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da ameaça do 

coronavírus. 

 Reuniões com os servidores e comissões vigentes. 

 Monitoramento das normativas estabelecidas pela Reitoria e outros órgãos 

superiores. 

 Prestar assistências às coordenações e servidores ligados a Direção Geral nas 

atividades realizadas remotamente. 

 Supervisionar a política de comunicação social e informação do Campus;  

 Exercer a representação legal do Campus. 

 Monitoramento das atividades essenciais que demandem ou não ações 

presenciais ao campus. 

 Desenvolver outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe sejam atribuídas 

pela reitora. 



 

- Gabinete da Direção Geral 

 Acompanhamento das demandas institucionais (SEI, SUAP, E-mail) 

 Reuniões do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da ameaça do 

Coronavírus 

 Reuniões com os servidores e comissões vigentes 

 Monitoramento das normativas estabelecidas pela Reitoria e outros órgãos 

superiores. 

 Prestar assistências às coordenações e servidores ligados a Direção Geral nas 

atividades realizadas remotamente. 

 Apoio a Diretoria em suas representações política e social; 

 Revisão e encaminhamento dos atos administrativos e normativos da Diretoria;  

 Organização da agenda da Diretora Geral; 

 Fiscalização do contrato da cantina; 

 Elaboração de documentos vinculados à Direção Geral (portarias, planilhas, 

normativas); 

 Reuniões com a Coordenação Pedagógica e de Atenção ao Estudante 

 Elaborar documentos vinculados à Coordenação Pedagógica e de Atenção ao 

Estudante 

 

- Coordenação de Pesquisa 

• Acompanhamento das inscrições dos editais abertos da PRPGI/IFBA; 

• Atendimento a servidores/as interessados/as em submeter projetos nos editais de 

pesquisa PRPGI/IFBA (atividades em fase de realização, no modelo remoto); 

• Conforme demanda apresentada em reunião do dia 24/03/2020, orientar a 

construção de grupos de pesquisa, bem como orientar o encaminhamento de 

documentos institucionais solicitados, anualmente, aos/as líderes dos grupos de 

pesquisa; 

• Encaminhar inscrições/avaliações de projetos em editais de fluxo contínuo; 

• Divulgar, via e-mail institucional, ações e informações da PRPGI durante esses 

dias de atividades presenciais suspensas; 

• Alimentar site institucional do IFBA - campus Euclides da Cunha com 

informações importantes (legislação de pesquisa do IFBA) da área de pesquisa, 

atualizar informações sobre grupos de pesquisa do ifba e projetos de pesquisa 

em andamento (contato já feito com a Coordenação de Comunicação do 

campus). 

• Elaboração de Fluxograma das Atividades. 

 



- Coordenação de Estágio e Egressos 

• Atendimento de solicitações por e-mail  

• Dar andamento dos processos via SEI  

• Assinatura de documentos e o acompanhamento de professores orientadores 

estão paralisados. 

• Elaboração de Fluxograma das Atividades. 

• Alimentar o site no ponto de visto do professor./ Empresas parceiras 

• Verificar junto a CORES a possibilidade de realizar levantamento dos 

estudantes egressos. 

• Comunicação com as empresas parceiras 

• Contribuição ao setor de TI na elaboração de minuta para edital de estágio  

 

- Coordenação de Extensão 

• Acompanhar todas as informações e orientações de atividades de extensão 

enviadas pela PROEX por e-mail ou redes sociais; 

• Repassar as informações para os servidores; 

• Manter sempre contato com os servidores que submeteram propostas de 

extensão e ainda estão aguardando o resultado da seleção; 

• Acessar o SUAP, diariamente, para supervisionar os projetos submetidos; 

• Planejamento do evento sobre emprego e renda de Euclides da Cunha com data 

a ser definida no retorno das atividades. 

• Suporte para construção dos projetos FICs de ensino. 

• Elaboração de Fluxograma das Atividades. 

 

- Coordenação de Tecnologia da Informação 

• Treinamento e Suporte frente as tecnologias Home Office. 

• Trabalhar nas Comissões e na fiscalização dos Contratos que fazemos parte. 

• Atendimentos aos chamados abertos no SUAP. 

• Criação de Contas Institucionais. 



• Elaboração de Fluxograma das Atividades 

• Identificação de soluções tecnológicas frente as necessidades dos servidores. 

• Suporte aos computadores pessoais dos servidores via acesso remoto. 

• Elaboração da Política de TI do Campus (Padronização, Segurança). 

• Elaboração de minuta para edital de estágio. 

• Reunião com servidores para apresentação dos sistemas do campus. 

• Reunião para treino prático das plataformas RNP. 

 

- Coordenação de Comunicação 

• Envio de e-mails 

•  Publicações e edições no site institucional 

• Postagem nas redes sociais do IFBA 

• Acesso aos sistemas eletrônicos do IFBA 

• Elaboração de Fluxograma das Atividades (solicitações, certificados) 

 

 

Direção de Ensino 

 

- Direção de Ensino e Assistente 

 

 Levantamento das aulas ministradas. 

 Regularização dos pagamentos das refeições fevereiro/março. 

 Criação de Formulário de Eventos e fluxograma para solicitação de eventos 

(Multisetorial). 

 Solicitar do setor de Comunicação elaboração de certificados aos 

colaboradoras/es do Acolhe 2019 e 2020 e às/aos organizadoras/es do evento em 

Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 

 Encaminhar aos setores envolvidos as orientações sobre o acesso do público 

externo às/aos estudantes no instituto. 



 Elaborar rotina para saída das/os discentes do instituto durante horário de aula. 

 Solicitar ao Gabinete emissão de portaria da elaboração do projeto de 

implantação do Núcleo de Idiomas. 

 Instituir as comissões para elaboração dos editais de eventos, monitoria e 

projetos de ensino. 

 Formar comissão, com professoras/es e servidoras/es, para elaborar alguma ação 

virtual, sobre a Cultura Indígena (Parceria com o setor de Comunicação) 

 Analisar e propor ações de ensino que possam ser executadas remotamente. 

 Normatizar regras para objetos achados e perdidos no campus. 

 Normatização dos projetos que possam ser cadastrados como atividade 

complementar. 

 Confecção das carteiras de estudante para acesso ao transporte. 

 Atestar as atividades remotas dos servidores sob sua chefia. 

 Providenciar as avaliações de estágio probatório, quando possível. 

 Orientar os servidores que venham a entrar em exercício no período de 

atividades remotas. 

 Prestar assistências as coordenações e servidores ligados ao DEPEN nas 

atividades a serem realizadas remotamente e/ou presencialmente. 

 

 

- Coordenação de Registros Escolares (CORES) 

 

 Registros de diplomas de processos que estão no SEI no SEDIC coletando dados 

do SUAP; 

 Despacho nos processos de Justificativa de Faltas e Segunda Chamada no SEI, 

bem como nos demais processos, quando possível; 

 Atualização do SISTEC; 

 Otimização das tarefas e apresentar o fluxo de atividades desempenhadas pela 

CORES; 

 Estudo sobre os sistemas gerenciados pela CORES ( SEB, SISTEC, SUAP, e 

EDUCACENSO); 

 Registros de matrizes no SUAP dos cursos subsequente que estão no SEI. 



 Ajustes nos registros no SUAP do curso INTEGRADO (criação dos diários 

2020, finalização da inserção das fotos e resolução de problemas - turmas 2016 a 

2018). 

 Análise de viabilidade para a matrícula ou/e pré-matricula das turmas 2019-2 

serem executadas via SUAP e/ou outra plataforma digital. 

 Viabilizar o acesso dos/as gestores e novos servidores/as aos sistemas 

monitorados pela CORES. 

 Auxiliar na normatização do processo de entrega e da divulgação dos atestados 

médicos dos/as discentes. (Multisetorial) 

 Auxiliar na normatização dos Conselhos de Curso. (Parceria com as 

Coordenações de Curso e COPAE) 

 Ateste das atividades remotas executadas pelos servidores. 

 

 

- Coordenação Pedagógica e de Atenção ao Estudante 

 

 Proposta de Instrumento auxiliar de avaliação de aprendizagem do conselho 

diagnóstico. 

 Proposta de Instrumento auxiliar de avaliação de ensino do conselho 

diagnóstico. 

 Minuta de saída do campus, viagens e visitas-técnicas. 

 Minuta da regulamentação das comissões do campus. 

 Normatização das solicitações do Serviço de tradutor e intérprete de linguagem 

de sinais 

 Elaborar modelo de proposta de plano de ensino. 

 Elaborar rotina/protocolo de convocação de servidores lotados na COPAE para 

atividades específicas (Tradutor, Docente AEE, Nutricionista, Enfermeiro e/ou 

Técnico) 

 Elaboração de instrumentos orientadores referente a boas práticas discentes e 

docentes em sala de aula 

 Auxiliar na normatização dos Conselhos de Curso. (Parceria com as 

Coordenações de Curso e CORES) 

 Atendimento online, dada demanda, em plataforma RNP ou similar. 



 Identificar e sinalizar as microregulamentações, a partir das 

macroregulamentações. 

 Ateste das atividades remotas executadas pelos servidores. 

 

 

- Coordenações de Cursos (Informática e Edificações) 

 

 Análise e parecer dos PITs e RITs, quando necessário e possível; 

 Análise e parecer dos planos de ensino dos docentes, quando necessário e 

possível; 

 Reuniões de Conselhos diagnósticos, quando possível; 

 Reuniões de Conselho de Curso, via web para deliberações dos processos, 

quando possível. 

 Orientação e apoio aos Docentes na execução das atividades remotas. 

 Ateste das atividades remotas executadas pelos docentes. 

 Atendimento online, dado demanda, em plataforma RNP ou similar. 

 Normatização dos Conselhos de Curso (Parceria com a COPAE e a CORES) 

 

 

- Docentes 

 

 Envio de vídeo-aulas, resumos, atividades, entre outros aos estudantes com 

finalidade de manter a aproximação dos alunos com os conteúdos já trabalhados 

em sala de aula, além de servir de reforço desses conteúdos. Cabe ressaltar que 

essas atividades avaliativas não podem resultar em notas para serem utilizadas 

em registro de verificação de desempenho acadêmico. 

 Realizar aulas de reforço de conteúdos já ministrados via plataforma web, 

quando possível. 

 Atendimento online, dado demanda, em plataforma RNP ou similar. 

 Apresentar propostas de reformulação das ementas com atualização das 

referências bibliográficas. 

 Elaboração e/ou execução de projetos de ensino. 

 Produção e publicação de Material didático. 

 Participação nas atividades inerentes as comissões. 

 Preenchimento dos Diários no SUAP, quando possível. 



 Escrita de artigos científicos. 

 Atividades inerentes a capacitação do docente. 

 Participação em atividades relacionadas aos grupos de pesquisa vinculados ao 

IFBA. 

 

 

Direção de Administração e Planejamento 

 

- Direção de Administração e Planejamento e Assistente 

 

 Verificação de e-mail institucional e processos no SEI para atender as demandas 

existentes (leitura, respostas, despachos, encaminhamentos) 

 Acompanhamento da prestação dos serviços continuados do Campus por meio 

de ligações, e-mails e processos com os representantes das empresas. 

 Orientar servidores sobre fiscalização dos contratos e sobre demandas setoriais. 

 Fiscalização do contrato de limpeza (ateste de nota fiscal e contato via e-mail e 

telefone com representantes da empresa) 

 Elaboração de documentos (planilhas, documentos de texto) 

 Iniciar processos de compra (aquisição de materiais e serviços) 

 Consultas em sistemas como SUAP e SIASG; e site como Compras 

Governamentais 

 Iniciar processos de diárias (via SEI e SCDP) 

 Acompanhar as emissões de Atos normativos do Governo Federal, que venham 

influenciar na execução das atividades, para sua adequada aplicação 

 

- Contabilidade 

 

 Verificação de e-mail institucional e processos no SEI para atender as demandas 

existentes (leitura, respostas, despachos, encaminhamentos) 

 Liquidação via SIAF de notas fiscais/faturas, reembolsos e auxílios PAAE. 

 Consulta de Ordens Bancárias (pagamentos), saldos de empenho e outras 

informações  via SIAF 

 



- Coordenação de Gestão de Pessoas 

 

 Atender, orientar e direcionar, de forma não presencial, através do SEI e e-mail 

institucional, as demandas especificas da área de gestão de pessoas 

 Orientar os(as) servidores(as) e os diversos setores do Instituto sobre a 

legislação de pessoal vigente 

 Gerenciar os processos de remoção e redistribuição 

 Admissão e o desligamento dos professores substitutos 

 Monitorar a data de vigência dos contratos de Professor Substituto existentes 

 Gerenciar as solicitações de auxílios diversos 

 Orientar sobre afastamentos e atestados; alterações de dados funcionais; 

problemas relacionados à folha de pagamento; e demais informações sobre a 

gestão de pessoas 

 

- Coordenação de Biblioteca 

 Verificação de e-mail institucional e processos no SEI para atender as demandas 

existentes (leitura, respostas, despachos, encaminhamentos) 

 Acesso ao Sistema Pergamum e realização de atividades rotineiras (relatórios, 

consultas, entre outros) 

 Acesso ao SUAP (consultas, informações) 

 

- Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado 

 

 Verificação de e-mail institucional e processos no SEI para atender as demandas 

existentes (leitura, respostas, despachos, encaminhamentos) 

 Fiscalização do contrato de manutenção predial  (ateste de nota fiscal e contato 

via e-mail e telefone com representantes da empresa) 

 Adaptar rotinas de solicitação de itens do almoxarifado e patrimônio para 

utilização de meios digitais. 

 

 

COMISSÕES 

 

 As comissões vigentes no campus manterão suas atividades através de reuniões 

por web conferência e atividades remotas. 


