SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao décimo quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 09h, mediante
videoconferência, reuniu-se o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, em encontro
convocado e presidido pelo Reitor, Prof. Virgílio Araripe. Fizeram-se presentes os seguintes
participantes: Alisson Kley Ferreira, Ana Caroline Cabral, Antônia Mendes, Antônia
Lucivânia, Armênia Chaves, Cássia Cristina, Cláudio Ferreira, Eveline Souza Carvalho,
Fabiano Rocha, Geraldo Bezerra da Silva Júnior, Jefferson Queiroz Lima, José Eduardo
Souza Bastos, José Wally Mendonça, Marcel Ribeiro, Marcos Cavalcante Damasceno,
Marcus Vinícius Silveira, Patrícia Barros Teles, Rayça Aparecida Cavalcante, Rebeca
Loiola, Rejane Tavares Magalhães, Samara Tauil, Sampaio Filho, Tássio Francisco Lofti,
Vládia Ferreira, Zandra Dumaresq. O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos e ressaltando a importância do trabalho do Comitê para a instituição. Em seguida,
ele discorreu sobre a pauta única da reunião: o plano de contingência, explicando que este
foi elaborado por vários setores do IFCE e que uma comissão foi criada no Comitê para
discuti-lo. Na sequência, Prof. Tássio discorreu sobre a importância das providências
necessárias para a implantação do plano. O Sr. Marcos André o apresentou, fazendo um
histórico da elaboração e informando que ele foi submetido à comissão responsável por
analisar o plano, havendo sido por ela aprovado. Além disso, ele discorreu também sobre
quais setores foram consultados para a produção do plano, sobre o alinhamento deste com
todos os normativos existentes relativos ao período de pandemia e sobre as providências
fundamentais a seu início. Em seguida, Prof. Marcel parabenizou todos, em especial a Prof.
Virgílio pelo modo de lidar com a situação no IFCE, falou sobre as várias medidas que vêm
sendo tomadas pela instituição, como o trabalho remoto e a conectividade para os discentes,
parabenizou a equipe da Proap, que ficou à frente da elaboração do plano, falou sobre as
adaptações que deverão ser realizadas dentro das unidades, destacou a importância da
aprovação do plano para andamento das compras e treinamentos que deverão ser realizados
e, finalmente, apresentou o documento. Em seguida, Sr.a Rayça parabenizou o trabalho
realizado e falou que o documento foi levado para a seção sindical. Prof. Virgílio solicitou,
tendo em vista o documento já aprovado pela comissão do comitê que ficou responsável por
analisar o documento, que as ponderações fossem enviadas ao presidente do comitê, para que
possam ser analisadas pelos setores competentes que realizaram a criação do documento. Em
seguida, a Sra. Rayça discorreu sobre algumas sugestões realizadas e disse que os pontos
serão enviados por escrito. Depois, a Sr.a Rebeca perguntou se já existe a ideia do conteúdo,
para que possa ser criada a identidade visual. Em seguida, o presidente falou que, após a
anuência do Comitê, o plano será levado ao Colégio de Dirigentes e somente então passará a
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ser o documento norteador das ações voltadas à execução do plano. Prof. Virgílio ressaltou
ainda que o documento não é algo inflexível, pois ele poderá adequar-se às diferentes
realidades, falou que não existe uma data de retorno presencial prevista e concluiu que o
plano tem o objetivo de preparar a instituição. Em seguida o Sr. Marcos André agradeceu o
trabalho do Sest, o setor responsável pela organização do documento. O presidente perguntou
se havia mais alguma consideração acerca do plano. Não existindo, o plano foi apreciado
pelo Comitê. Por fim, o presidente agradeceu a presença e a colaboração de todos, e, havendo
nada mais a tratar, deu por encerrada a reunião às 10h. Para constar, eu, Emanuelle Andrezza
Vidal dos Santos, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.
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