SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 17h15min, por meio de
videoconferência, reuniu-se o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, em encontro
convocado e presidido pelo Reitor, Vírgílio Araripe. Fizeram-se presentes os seguintes
membros: Ana Caroline Cabral Cristino, Carlos Maurício Jaborandy, Fabiano Rocha,
Geraldo Bezerra da Silva Júnior, Ícaro Joathan de Sousa, Ivam Holanda, Jefferson
Queiroz Lima, José Eduardo Souza Bastos, José Wally Mendonça, José Sampaio de S.
Filho, Luana Angelo de Lima, Marcel Ribeiro Mendonça, Patrícia de Barros Teles,
Rejane Tavares Magalhães, Rayca Aparecida Cavalcante, Reuber Saraiva Santiago,
Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq. O Reitor falou sobre os decretos vigentes e
sobre o caminho que deverá ser percorrido pela instituição. Em seguida, passou a palavra
pra prof. Reuber, que explicitou a minuta da resolução que deverá suspender o calendário
acadêmico e também estabelecerá outras medidas por adotar no âmbito do ensino, da
pesquisa e da extensão. Prof. Reuber lembrou a todos que foi feito um oficio-circular da
Proen e, depois, a resolução suspensiva do calendário até o dia 03 de abril; em seguida,
explicou que a nova resolução se estenderá por todo o mês de abril, finalizando com a
leitura da minuta. O reitor explicitou mais detalhadamente o texto da resolução. Na
sequência, Prof. Reuber discorreu sobre a pesquisa feita com os discentes e informou que
foram recebidas onze mil respostas em dois dias, chegando-se à constatação de que cerca
de dez mil estudantes possuem acesso a internet. O Reitor informou que essa pesquisa
seria estendida até a semana seguinte, a fim de que o IFCE obtivesse os dados necessários
para subsidiar algumas decisões. Em seguida, a Sr.a Rayca perguntou sobre a
infraestrutura que os cursos FIC precisarão para ser ofertados, como, por exemplo, as
plataformas que serão utilizadas. Prof. Reuber informou que serão utilizadas as
plataformas Google Classroom e o Moodle Capacitação. Ele falou sobre o curso sobre as
ferramentas em EAD que está sendo ofertado para os docentes. Em seguida, Prof. Reuber
informou que os cursos FIC são cursos novos. Além disso, falou que a possibilidade de
abrir para conclusão dos cursos regulares ficará a cargo dos diretores-gerais e que os
alunos sem acesso à internet não serão prejudicados, pois poderão concluí-los quando as
aulas regulares retornarem. Em seguida, o Reitor falou sobre o incentivo do Ministério da
Educação à realização desses cursos pelas pessoas, para que possam qualificar-se. Prof.
Reuber falou que não existe obrigatoriedade de oferta de cursos FIC pelos professores,
mas ressaltou a existência de ofício conjunto que expõe várias atividades que os docentes
podem realizar neste momento, em trabalho remoto. Em seguida, o Sr. Ícaro perguntou
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sobre as defesas de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e de pós-graduação, e
prof. Reuber informou que isso está implícito no artigo que trata da conclusão do curso.
Sr. Ícaro sugeriu que, se possível, fossem contatados, por telefone, os alunos que não
responderam à pesquisa, a fim de saber se poderiam realizá-la. Em seguida, Prof. Wally
falou que, na nota conjunta das pró-reitorias, já existe essa previsão acerca das defesas.
Em seguida, a Sr.a Luana falou que é muito importante a participação dela, enquanto
estudante, no Comitê, informou que fez uma consulta rápida aos alunos, mediante as redes
sociais, acerca da disponibilidade de acesso à internet e perguntou se a suspensão de aulas
já seria adiantamento das férias. Prof. Reuber respondeu que não é o adiantamento das
férias. O Reitor falou que o adiantamento das férias, para alguns docentes, seria
complicado, pois existem alguns servidores que não completaram um ano de instituição
e não poderiam aderir. Em seguida, o Reitor passou a palavra para Prof. Ivam, que
explicou algumas questões sobre as férias, como o período aquisitivo, a que alguns não
têm direito; o período de férias, que, nesta situação, seria de 25 dias, não cobrindo,
portanto, todo o período estabelecido; e a terça parte das férias, que os docentes não
conseguiriam receber. Em seguida, a Sr.a Luana também informou que os estudantes
acham fundamental a oferta de cursos FIC, pois são do interesse da maioria deles, e
solicitou que, se possível, fossem agregados planos de estudo a disciplinas que os alunos
já estivessem realizando nos cursos regulares. A Sr.a Luana falou que a EAD impacta os
alunos que não possuem acesso à internet e que foi fundamental a instituição prever, na
resolução, a possibilidade de conclusão de cursos para os que possuírem. Em seguida, a
Sr.a Luana informou estar muito feliz em ver o IFCE ajudando a sociedade. O reitor falou
que escutar os estudantes é fundamental, pois isso dá segurança à instituição de que está
no caminho certo. Prof. Reuber falou que a regra é suspender o calendário letivo e
atividades presenciais, mas que existem as exceções, informando que o ofício-circular 01
da Proen trata dos planos de estudos que podem ser disponibilizados aos alunos. O Reitor
salientou que a cada dia estão sendo encontradas soluções e novos mecanismos de
adequação ao novo cenário. Em seguida, Prof. Jeferson perguntou se não existe a
possibilidade, mesmo que seja remota, de um aluno que não é de um semestre concludente
concluí-lo. Prof. Reuber informou que, talvez, futuramente, a instituição possa avaliar e
abrir outros meios para cursos regulares, mas que, por enquanto, ainda estão verificando
essa possibilidade. Em seguida, o Sr. Ícaro solicitou que as informações somente sejam
propagadas de forma oficial após a divulgação delas, em notícias, pelo Departamento de
Comunicação Social. Em seguida, o Sr. Sampaio parabenizou a instituição, considerando
a flexibilização para os alunos que estão perto de se formar a melhor alternativa, e
ressaltou a importância do trabalho em conjunto. Posteriormente, Sr. Geraldo falou sobre
a suspensão das perícias devido ao isolamento social. A Sra. Patrícia discorreu sobre as
medidas vigentes e sobre novos meios que podem ser utilizados no combate ao novo
coronavírus. Finalizando, o Reitor agradeceu a participação de todos e reforçou a
importância do combate ao vírus e do atendimento às recomendações das autoridades
especializadas em saúde. Nada mais havendo a tratar, o Reitor deu por encerrada a reunião
às 18h35min. 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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