SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 15h10min,
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: Allison Kley, Ana Caroline Cabral Cristino, Antônia Mendes,
Armênia Chaves, Carlos Maurício Jaborandy, Cassia Cristina da Silva, Eveline Souza
Carvalho, Fabiano Rocha, Geraldo Bezerra da Silva Júnior, Hobson Cruz, Ivam Holanda,
Jefferson Queiroz Lima, José Eduardo Souza Bastos, José Wally Mendonça, Luana
Ângelo de Lima, Marcel Ribeiro, Marcos Cavalcante, Marcus Macedo, Patrícia Barros
Teles, Pedro Pedrosa Rebouças, Rayça Aparecida Cavalcante, Rebeca Loiola, Rejane
Tavares Magalhães, Reuber Saraiva Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq.
O presidente iniciou a reunião falando que este Comitê tem trabalhado desde o dia 16 de
março, que, ao longo do tempo, a instituição está encontrando as respostas necessárias
para alguns desafios e parabenizou todos pelas ações efetivadas IFCE. Em seguida, ele
falou que o decreto estadual foi prorrogado até o fim de maio e que, nas falas do
governador, há projeções de estabilização da contaminação. Em seguida, o Prof. Pedro
Pedrosa apresentou a ferramenta que ele e alguns alunos desenvolveram para fazer
projeções sobre os números da pandemia no estado do Ceará, explicando que a
plataforma, chamada Monitor Covid-19, apresenta dados da doença em diversos níveis.
Prof. Virgílio parabenizou por esse trabalho que auxilia as decisões governamentais,
expressando o orgulho de toda a instituição em saber que foi desenvolvido por docentes
e discentes do IFCE. Em seguida, o reitor discorreu sobre os dados apresentados pelo
Prof. Pedro Pedrosa, este sanou várias dúvidas do Comitê acerca das predições feitas pela
plataforma, e os presentes parabenizaram a ele e à equipe pelo trabalho. O Sr. Geraldo
sugeriu que, se possível, fossem publicados todos os dados, para que toda a população
possa ter mais consciência da situação pela qual se passa. Em seguida, a Sr.a Patrícia
parabenizou o trabalho desenvolvido pelo professor e pela equipe, discorreu sobre um
método de imagens que eles desenvolveram e falou que ele pode auxiliar bastante no
enfrentamento à Covid-19. Prof. Virgílio ressaltou a importância da informação científica
trazida a todos pelo professor e sua equipe. Dando continuidade à reunião, Prof. Maurício
falou sobre a conectividade, afirmando que uma das formas de melhorá-la é a contratação
de chips de conectividade móvel, informou que o pregão acontecerá no dia 27 de maio e
disse esperar que, após homologação e assinatura do contrato, o prazo de entrega dos
chips para os alunos seja, em média, de quinze dias. A Sr.a Antônia Araújo perguntou se
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a distribuição será para todos os alunos, e Prof. Maurício falou sobre os parâmetros usados
para fixar uma base, concluindo que o quantitativo é de dez a vinte mil chips, sendo
possível aumento caso necessário. Sr.a Rebeca lhe perguntou sobre o sistema para criação
de e-mails institucionais aos alunos, e ele respondeu que estará disponível por volta do
dia 2 de junho. Na sequência, a Sr.a Antônia Araújo falou sobre os relatos de alguns pais
de dificuldades que alguns passam e perguntou como será o trabalho com alunos sem
meios de acessar. Prof. Virgílio falou que estão sendo realizadas pesquisas sobre os alunos
que poderão receber os chips, serão pensadas soluções aos que não possuem nenhuma
forma de conectividade, uma vez que o chip funcionará exclusivamente para dados, e se
está trabalhando com coordenadores e professores para identificar os casos mais
específicos. Além disso, o Reitor falou que não se sabe quando acontecerá o retorno às
atividades presenciais, já se completam sessenta e cinco dias de suspensão dos calendários
acadêmicos e existe uma comissão estudando as melhores alternativas para ministrar as
atividades letivas de forma remota. Em seguida, a Sra. Antônia falou que existem
situações difíceis nas famílias devido ao que está ocorrendo, como a violência contra a
criança e contra a mulher, e perguntou se existe um setor de psicologia voltado aos alunos
caso sejam violentados, tendo em vista já ter ouvido falar de algumas ocorrências
motivadas devido aos discentes estarem sendo considerados dispersos, no sentido da
realização das atividades da escola. Prof. Virgílio sugeriu que pode ser aberto um espaço
dentro do ambiente educacional para orientar as famílias sobre essa questão. Sr.a Zandra
falou que os profissionais das CAEs e dos NEABIs estão trabalhando nessa perspectiva,
pois estão frequentemente promovendo lives, publicações sobre a convivência no
ambiente familiar e outras orientações e medidas educativas para as famílias. Ainda nesse
sentido, Sr.a Ana Caroline informou que os profissionais da saúde e os da assistência
estudantil reuniram-se para, até o final desta semana, disponibilizarem os canais de
atendimento a esses estudantes. Em seguida, Prof. Virgílio falou que, na próxima semana,
possivelmente haverá reunião do Comitê, haja vista ser a última de maio, e que se deve
pensar, com antecedência, um plano de contingência para quando o retorno puder
acontecer. Prof. Tássio discorreu sobre a minuta desse planejamento, sugeriu a criação de
uma comissão no Comitê para trabalhar esse ponto, apresentou um cronograma no qual
está prevista a contribuição dos setores, a avaliação da área da saúde e a consolidação do
setor de segurança do trabalho, para, finalmente, o plano ser apreciado e recomendado
pelo Comitê. O cronograma prevê: apresentação da minuta: 21/05; contribuição dos
setores: 26/05; avaliação da área da saúde: até 29/05; consolidação das contribuições: até
03/06, e, depois disso, apreciação do Comitê. Por fim, Prof. Tássio sugeriu uma comissão
de quatro ou cinco pessoas do Comitê, e os membros definidos foram: Prof. Marcel
Ribeiro, Geraldo Júnior, Luana Ângelo e Rayça Cavalcante. Em seguida, Prof. Maurício
falou que está buscando parceria de alguma empresa para a possível disponibilização de
tablets aos alunos. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e a
colaboração do Comitê e, havendo nada mais a tratar, deu por encerrada a reunião às
17h30min. 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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