SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 7ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10h10min, 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: Ana Caroline Cabral Cristino, Antônia Lucivânia de Sousa,
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, Márcio Daniel Damasceno, Marcel Ribeiro Mendonça, Luana
Angelo de Lima, Patrícia de Barros Teles, Rayca Aparecida Cavalcante, Rebeca Loiola,
Rejane Tavares Magalhães, Reuber Saraiva Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra
Dumaresq. O presidente justificou sua ausência na última reunião e informou que esta
precisou ser adiada devido a sua participação em outras reuniões feitas para tratar de
assuntos referentes à conectividade para os discentes. Em seguida, o presidente falou que
existe uma pressão do governo pela volta às atividades, devido à perda de empregos e à
situação econômica, mas reforçou que as organizações de saúde ainda não orientam o fim
do isolamento, tendo em vista o colapso que poderá acontecer no sistema de saúde, e
discorreu sobre o isolamento em todo o Brasil. Em seguida, ele falou sobre o trabalho do
IFCE no combate ao coronavírus, o trabalho que alguns profissionais vêm fazendo por
meio das lives, a produção de EPIs e as mais variadas ações que a Comunicação Social
também vem realizando. Além disso, falou que há cursos FIC sendo abertos, sobre a obra
feita no campus Fortaleza para a produção de álcool em gel, sobre a produção de máscaras
e sobre as outras ações que estão sendo realizadas no IFCE. Em seguida, ele falou sobre
alguns servidores que contraíram o vírus e informou que o estado de saúde deles está
sendo acompanhado. Na sequência, ele discorreu sobre a possibilidade de conectividade
para os discentes e comunicou que já está sendo realizado o auxílio emergencial a eles,
que será de trezentos reais, e a quantidade será em quatro parcelas, explicando que todos
os campi o ofertarão. Em seguida, ele falou sobre o apoio que o IFCE está dando à Cáritas
mediante doações. Também discorreu sobre a necessidade de emitir uma nova resolução
sobre as atividades acadêmicas e falou que ela poderá trazer novas concessões, assim
como a anterior. Ele falou que está sendo analisada a possibilidade de atividades remotas
para os discentes e que por todo o mês de maio elas poderão ter início. Em seguida, ele
falou sobre uma atividade em estudo para a produção de máscaras no campus
Maranguape. A Sr.a Rayca falou sobre o pedido de que a Reitoria ou o Comitê emitisse
uma nota pública para reforçar a importância do isolamento social, pois muitas pessoas
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estão desrespeitando-o, e sugeriu algumas coisas: 1) medidas de preservação da saúde
física e mental dos servidores; 2) existência de canais mais democráticos de escuta ao
servidor público; 3) consideração do trabalho doméstico exercido pelos servidores, pois
ele estaria exercendo essa jornada dupla. 4) garantia mínima das condições de
infraestrutura ao trabalho remoto, devendo isso ser debatido considerando servidores sem
infraestrutura para ele; 5) ampliação do Comitê com a inclusão de servidor técnicoadministrativo e de pais de discentes ou responsáveis por eles. O Reitor, em seguida, falou
que está sendo pedido aos diretores-gerais, nas reuniões do Coldir, que eles participem de
campanhas a distância para reforçar a importância do isolamento social e que a
Comunicação Social poderá fazer esse reforço de campanha e enviar para todos. Ele falou
que entende perfeitamente a situação criada pelo trabalho doméstico conciliado com
trabalho no instituto, mas que devemos olhar as coisas de maneira mais complexa, pois a
situação é difícil para todos, e ninguém se encontra em situação confortável. Pontuou a
necessidade de entender que diariamente o serviço público está sendo exposto, portanto
é necessário lançar o olhar sobre o que está acontecendo no cenário maior e buscar uma
adaptação. O Reitor e Prof. Jefferson informaram que existe uma recomendação do
Ministério da Economia autorizando as instituições a emprestarem, mediante solicitação,
equipamentos ao servidor que necessitar, podendo o servidor que não os tiver conversar
com a sua chefia. O reitor informou ainda que a entrada de um pai de aluno pode ser feita
no Comitê e considera de grande relevância. Ele reforçou a importância de utilizar um
filtro de informações, pois o excesso de informações negativas gera um adoecimento. Em
seguida, Prof. Ivam falou que a Progep está contatando as Coordenadorias de Gestão de
Pessoas a fim de colher informações sobre o trabalho remoto e ressaltou a obrigação que
os servidores públicos têm de observar o princípio da legalidade e, desse modo, registrar
o que está sendo realizado remotamente, para que futuramente existam as respostas caso
sejam feitas cobranças pelos órgãos de controle. Em seguida, Dr. Geraldo falou que têm
sido feitas algumas ações pela equipe de saúde tanto aos servidores como aos alunos e
comunidade em geral, como as lives, e que foi disponibilizado um e-mail para tirar
dúvidas. Ele falou que é possível disponibilizar um teleatendimento e reforçou
imprescindibilidade da segurança da informação, pois tais informações, na área da saúde,
são sigilosas. Encaminhamento: o Reitor sugeriu que a DGTI e o pessoal da saúde,
juntamente com a Sra. Ana Caroline, pudessem verificar como poderia acontecer a
disponibilidade desse sistema de atendimento aos servidores. Em seguida, Dr.a Patrícia
falou sobre um prontuário eletrônico sigiloso que está sendo utilizado dentro do SUAP,
ao qual somente o profissional tem acesso, informou que a psicologia do campus
Fortaleza está atendendo de forma remota e disse que o profissional de medicina se utiliza
de uma plataforma para o atendimento. Prof. Ivam falou que a psicóloga da Progep já
vem desenvolvendo esse atendimento remoto. Em seguida, o Reitor sugeriu que a Sr.a
Ana Caroline, Dr. Geraldo, Dr.a Patrícia e outra pessoa elaborassem um protocolo sobre
como poderá funcionar esse atendimento, e Sr.a Ana Caroline avaliou ser interessante,
com vista ao alinhamento do trabalho, o diálogo também com a categoria dos psicólogos.
O Reitor sugeriu que a Sr.a Ana Caroline tivesse esse diálogo. Sra. Ana Caroline informou
que convidará a psicóloga da Progep e verificará outro profissional da psicologia também.
Em seguida, o Reitor passou a palavra para Prof. Wally, que discorreu sobre um projeto
feito no sentido de buscar recursos para ampliar a conectividade aos estudantes, para que
eles possam desenvolver algumas atividades remotamente. Ele disse que estava
aguardando retorno das operadoras contatadas, informou que uma delas apresentou
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proposta que daria maior abrangência, pois a possibilidade de atendimento seria a uma
média de vinte mil estudantes, e explicou que o acesso não permitirá a visita a sítios não
educativos. Por fim, ele discorreu sobre as velocidades e os valores que foram
apresentados na oferta. Em seguida, Prof. Maurício falou que isso foi tratado com todas
as operadoras, expôs sobre a velocidade necessária para que o discente possa acessar os
vídeos das aulas e discorreu também sobre o acréscimo de dados de voz. Em seguida, o
Reitor falou que cada campus buscará dialogar com sua equipe pedagógica e seus
docentes acerca de estudar a viabilidade de retorno a algumas atividades acadêmicas e
que, após resolvida essa questão da conectividade para os discentes, será possível avançar
no que tange ao retorno às atividades de forma remota. Em seguida, a Sr.a Luana
perguntou se estão sendo pensadas uma forma de qualificar os docentes para utilização
das metodologias em EAD e uma forma de entregar equipamentos aos discentes que não
os têm para a inserção do chip. Em seguida, ela parabenizou o IFCE por estar planejando
retornar às atividades de forma remota, pois os alunos assim querem. Em seguida, Prof.
Reuber falou que a grande maioria dos estudantes possui um telefone e que, por isso, o
chip já será um grande passo. Disse que a disponibilização do equipamento é algo que
precisa ser estudado, pois ela demanda mais recursos, mas está no cronograma de ações.
Ele falou que o calendário de algumas instituições está em funcionamento e que fará
reunião, na segunda-feira, com os diretores de ensino, para que possa ser visto a
possibilidade de retorno às atividades de forma remota. Ele informou que são conhecidos
os desafios, como as aulas práticas, que não poderão ser realizadas de forma remota, mas
a instituição está buscando identificar o que pode ser retomado remotamente. Ele falou
que, se não forem retomadas as atividades de forma remota, muito conteúdo ficará
acumulado para o segundo semestre. Em seguida, ele falou que os docentes já estão sendo
capacitados em tecnologias e mídias digitais, somando em torno de 1 200 inscritos e
quinhentos docentes capacitados. Afirmou que a intenção é capacitar todos os docentes.
Em seguida, o Sr. Hobson apresentou a proposta de parecer do CNE sobre a reorganização
dos calendários e falou sobre as consequências da suspensão prolongada, os desafios da
reorganização dos calendários, o calendário escolar e a carga horária mínima que precisa
ser cumprida e a competência para a gestão do calendário escolar. Em seguida, ele expôs
duas possibilidades do cumprimento da carga horária e discorreu sobre: a reposição de
forma presencial; a reposição de forma remota; algumas possibilidades de atividades
remotas; outras modalidades de ensino; os exames em larga escala; a reorganização dos
calendários escolares após o retorno às atividades presenciais. Em seguida, Prof. Marcel
alertou para uma notícia falsa que está circulando sobre o retorno às atividades presenciais
em maio, elucidou que isso não procede e pediu para todos terem cuidado em não
propagar essas notícias. O reitor falou que é lamentável ver que pessoas dedicam seu
tempo a propagar notícias falsas e ressaltou que não se está pensando em retorno às
atividades presenciais. Ele reforçou que os documentos oficiais são as resoluções e outros
documentos institucionais. O Reitor informou que os diretores de campi desenvolverão,
com as suas equipes pedagógicas e docentes, estudo sobre como poderá acontecer o
retorno às atividades acadêmicas de forma remota e que, após isso, as conclusões virão
para o Comitê. Em seguida, a Sr.a Rebeca perguntou quanto durará a renovação do
trabalho remoto e a suspensão dos calendários, e o Reitor respondeu que não se tem essa
informação devido a todos os fatores que têm sido acompanhados e que o IFCE está
alinhado com o Governo do Estado, aguardando o posicionamento do governador. Em
seguida, o Reitor informou que será trabalhada, no período da tarde, a resolução sobre a
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suspensão dos calendários acadêmicos e a portaria do trabalho remoto. Em seguida, o
presidente agradeceu a presença de todos na reunião, caracterizando-a como estratégica
e importante para o IFCE. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às
12h40min. 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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