SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao nono dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 15h15min, 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, Hobson Almeida, Ivam Holanda, Jefferson Queiroz
Lima, José Eduardo Souza Bastos, José Wally Mendonça, José Sampaio de S. Filho,
Luana Angelo Lima, Marcel Ribeiro Mendonça, Patrícia de Barros Teles, Rebeca
Casemiro, Rejane Tavares Magalhães, Rayca Aparecida Cavalcante, Reuber Saraiva
Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq. O Reitor iniciou a reunião
agradecendo a participação de todos e informou que as reuniões acontecerão às sextasfeiras. Em seguida, discorreu sobre o TED que será disponibilizado pela Setec, para
financiamento de ações de combate ao coronavírus, falou sobre as regulamentações que
foram emitidas logo após a reunião da sexta-feira passada e também sobre uma
possibilidade de parceria com uma empresa prestadora de serviços de internet, buscandose verificar a possibilidade de disponibilização de conectividade para os discentes que
não possuem acesso à internet. Prof. Virgílio informou que o vírus está começando a
avançar pelo interior, reforçando a importância da divulgação da informação correta nesse
momento, para colaborar, de toda maneira, na prevenção. Em seguida, ele abriu espaço
para os membros do Comitê falarem. Prof. Tássio falou sobre os recursos que virão para
a produção de álcool em gel e, na sequência, sobre o TED que virá para ações de combate
ao coronavírus. Em seguida, a Sra. Rebeca falou, no que tange ao reforço da comunicação
social, que as principais fontes de informação dos estudantes têm sido as redes sociais do
IFCE e comentou o sucesso que o IFCE tem obtido com as lives, informando que haverá
uma live também com os psicólogos, além de estarem sendo produzidos vídeos curtos
para veicular várias informações acerca do combate ao coronavírus. Em seguida, o Reitor
falou sobre a importância desses vídeos, avaliando que podem ser feitos com diversos
profissionais, como os nutricionistas, e ressaltou a importância de a informação correta
ser passada para o maior número de pessoas. Em seguida, passou a palavra para Sr.
Geraldo, que informou que estão surgindo casos em várias cidades do interior do estado,
falou sobre o acompanhamento diário realizado pelos profissionais da saúde e sobre a
necessidade de tomada de medidas periódicas e de forma não definitiva, já que se trata de
um vírus novo e as medidas devem ser condizentes com ele. Além disso, disse que existe
um e-mail por que se podem tirar várias dúvidas e que os profissionais da saúde podem
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participar de programas para esclarecê-las nessa situação. O Reitor falou que é
fundamental essa disponibilização dos profissionais da saúde e parabenizou todos pela
iniciativa. Em seguida, passou a palavra para a Sr.a Rayca, que sugeriu a inclusão de mais
membros da saúde no Comitê, como, por exemplo, psicólogos, a realização de uma
pesquisa com os alunos e servidores sobre como está sendo o tempo de quarentena,
fazendo essa avaliação pelos profissionais. Ela sugeriu também que fossem realizadas
parcerias com os psicólogos, para que seja estabelecido esse canal de conversa entre eles
e os alunos e entre a Progep e os servidores. Em seguida, ela perguntou sobre como se
dará a reposição das aulas quando as atividades presenciais forem retomadas e se foi
pensado algo, em nível de CCA, para os alunos que irão concluir o curso e para alguns
que não irão concluir o curso. Por fim, perguntou também sobre a suspensão dos
calendários acadêmicos. Prof. Virgílio ponderou se ela poderia elaborar uma minuta do
questionário a ser realizado na pesquisa sugerida, para, posteriormente, ser apresentada
ao Comitê. O Reitor informou também que consultará os profissionais da saúde para saber
se desejam participar. Em seguida, o Reitor falou que o retorno às atividades presenciais
ainda será verificado, pois devem ser consideradas diversas variáveis envolvidas. O
Reitor salientou a importância do Comitê, cujo objetivo principal avaliou ser a construção
de caminhos para todos do IFCE. Depois, Prof. Reuber explicou que os calendários dos
cursos FIC e EAD são diferenciados dos calendários regulares e que, quanto à conclusão
de turmas pela CCA, a Proen está verificando com a Qualidata como ficará esse processo.
Em seguida, a Sr.a Patrícia falou que acha válida a inserção de mais profissionais da saúde
no Comitê, afirmando ter visto a ampliação do adoecimento mental, e disse que é
fundamental a atuação dos psicólogos tanto para estudantes como para servidores. Ela
falou ainda sobre a produção de máscaras de tecido e sugeriu, assim como o Sr. Geraldo,
a produção de equipamentos de proteção individual para dentro do IFCE e, se possível,
que se pense para fora da instituição também. Em seguida a Sr.a Caroline falou que estão
sendo produzidos documentos orientadores da distribuição dos auxílios para os alunos e
que será realizada uma chamada para a concessão do auxílio emergencial, estando todos
trabalhando para que todos os campi possam ofertá-lo. A Sr.a Caroline falou também que
as psicólogas entendem que a situação está aumentando a demanda de atendimentos e
elas estão esforçando-se para atender a ela. Em seguida, passou-se a palavra para o Prof.
Jeferson, que sugeriu a ideia de fazer um fundo institucional de enfrentamento ao
coronavírus e perguntou se essa ação poderia ser realizada para aumento de produção de
máscaras e EPIs, a fim de proteger a comunidade, avaliando ser necessário esse
alinhamento institucional entre todos. Em seguida, o Reitor falou que esse assunto poderá
ser discutido em reunião do Colégio de Dirigentes, haja vista o Comitê ter caráter
orientativo e o Coldir ser o colegiado responsável por esse tipo de decisão. Em seguida,
a Sr.a Luana corroborou a informação dada pela Sr.a Rebeca ao afirmar que as redes
sociais do IFCE são as principais fontes de informação dos estudantes. Ela falou que a
demanda dos estudantes por psicólogos sempre foi grande, mas, na situação atual, com a
quarentena, torna-se mais imprescindível, e reforçou a importância dessas lives. Ela
perguntou se os auxílios emergenciais serão ofertados por todos os campi, pois até o
momento dezessete deles lançaram a chamada, e reforçou que a permanência dos auxílios
é fundamental neste momento. Por fim, perguntou se esses auxílios emergenciais estão
chegando para os alunos que não possuem acesso a internet e se já estão prevendo quando
retornar às atividades. O Reitor falou que precisa ser criado um plano para as situações
que requerem essa atenção maior, pois existem decisões que precisam de mais atenção.
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Ele falou que essa integração de pessoas ao Comitê irá nesse sentido, pois será solicitada
a participação de psicólogos. Em seguida, o reitor discorreu sobre os auxílios
emergenciais. Ele falou ainda que o retorno precisa ser analisado, porque envolve várias
circunstâncias e reiterou que o ponto principal é não colocar em risco a vida da
comunidade. Em seguida, a Sra. Caroline falou que, no regulamento, já existem alguns
critérios aos auxílios, mas que podem ser incluídos outros caso algum aluno venha a
adoecer por contágio do vírus ou algum tipo de adoecimento mental. Em seguida, a Sr.a
Luana perguntou se esse auxílio emergencial impactará no que foi programado em relação
a outros auxílios. A Sr.a Caroline informou que, como alguns deles não estão sendo
pagos, como o auxílio-transporte e alguma parte da alimentação, então, existem algumas
maneiras para tentar equilibrar a situação com os auxílios emergenciais. Em seguida, o
Reitor agradeceu a presença de todos e desejou uma boa Semana Santa. Nada mais
havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 16h45min. 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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