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CORONAVÍRUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14h20min, por meio
de videoconferência, reuniu-se o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, em reunião
convocada e presidida pelo Reitor, Vírgílio Araripe. Fizeram-se presentes os seguintes
participantes: 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, Marcel Ribeiro Mendonça, Patrícia de Barros Teles, Rejane Tavares Magalhães,
Reuber Saraiva Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq. O presidente falou
que a videoconferência será o meio utilizado para a realização das próximas reuniões,
haja vista a situação atual. Discorreu sobre a velocidade do agravamento do cenário e
sobre a inquietação da população e de toda a comunidade em relação à quarentena e a
todas as demais circunstâncias. Falou que o IFCE tem condições de realizar o caminho
da prevenção, ressaltou que o problema é mundial e considerou que o governador está
preparando todo o ambiente para ultrapassá-lo. Informou que a recomendação é o
isolamento social e que alguns estados estão tomando uma decisão mais drástica mediante
a situação, avaliando que o IFCE deve conduzir as medidas cuidadosamente. Falou que
recebeu um ofício do SINDSIFCE solicitando a participação de um representante da
entidade no Comitê, já com algumas sugestões. Depois, o reitor chamou atenção para que
todos precisam estar alinhados e trabalhar em conjunto, observando todos os marcos
legais. Disse que se deve partir com medidas que preservem a saúde das pessoas, mas
também que é necessário muita cautela com todas as vertentes desta situação. Reforçou a
importância das medidas institucionais. Em seguida, o reitor sugeriu uma extensão do
prazo de suspensão presencial das atividades acadêmicas e adequação dos técnicos
administrativos e terceirizados, acompanhando o decreto estadual, que a previu até o dia
31 de março. O reitor reforçou a importância de haver sugestões que levassem a uma
condição focada e cuidadosa diante da situação. O Comitê reforçou que a prorrogação
seria importante e questionou sobre o planejamento das aulas, mencionando dúvidas dos
professores sobre as aulas presenciais, por exemplo, aulas de educação física. O reitor
reiterou que é necessário evitar as aulas presenciais, pois a regra é evitar aglomeração e
contato físico, mas que se poderia pensar outras atividades para executar. Falou que, na
sexta-feira, seria ponto facultativo para os servidores estaduais. Além disso, ponderou
que o IFCE poderia colocar todos em trabalho remoto. Falou que haveria que se pensar
num período de longo prazo e, na semana seguinte, deveria ser feito estudo de como seria
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esse caminho. Informou que, na sexta-feira, todos trabalhariam remotamente e, na semana
seguinte, deveria ser pensado que ser feito após o dia 31 de março. Em seguida, o Comitê
elencou as possibilidades dentro da instituição: 1) prorrogação do prazo até 31 de março,
seguindo o decreto do governador; 2) trabalho remoto para todos na sexta-feira. O Comitê
discutiu sobre a importância de serem construídas orientações em conjunto pelas PróReitorias de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. O Comitê sugeriu que o prazo de
suspensão fosse até o dia 3 de abril e discutiu sobre: a) as dificuldades de alguns alunos
em ter acesso à internet; b) os problemas que podem acontecer caso exista a suspensão
total das atividades; c) a possibilidade de o pico desta situação ocorrer no mês de maio,
achando pertinente uma reflexão futura sobre isso; d) a possibilidade de suspensões de
editais da área da pesquisa e extensão, por exemplo. Em seguida, o Comitê reforçou a
importância do isolamento no momento inicial, pois ele não teria muita eficiência se
muitas pessoas já estivessem contaminadas, e sugeriu a criação de subcomissões para
tratar de assuntos mais específicos, haja vista que o Comitê tem natureza mais estratégica.
Em seguida, o Comitê discutiu sobre uma possibilidade de antecipação de férias e
discorreu sobre a importância de que todos aguardassem a nota oficial da Reitoria no sítio
eletrônico e nas mídias sociais, para que não fosse possível a veiculação de informações
diferentes. Diante disso, o Comitê finalizou com as seguintes recomendações: 1)
suspensão do calendário acadêmico até o dia 3 de abril de 2020; 2) na sexta feira, dia 20
de abril, todas as atividades em regime de trabalho remoto; 3) criar subcomissões na área
de cada área estratégica, devendo os pró-reitores ser os líderes; 4) solicitar ao sindicato a
indicação do representante para o Comitê; 5) emitir notas informativas acerca do trabalho
remoto. Em seguida, o reitor agradeceu a presença de todos, pediu que todos cumprissem
os normativos das organizações responsáveis nesta situação, pediu serenidade e
agradeceu o trabalho que o Comitê está fazendo para todos da instituição. Nada mais
havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 15h45min. 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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