SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
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 sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 15h20min, mediante
videoconferência, reuniu-se o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, em encontro
convocado e presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Prof. Ivam Holanda.
Fizeram-se presentes os seguintes membros: Ana Caroline Cabral Cristino, Carlos
Maurício Jaborandy, Fabiano Rocha, Geraldo Bezerra da Silva Júnior, Ivam Holanda,
Jefferson Queiroz Lima, José Eduardo Souza Bastos, José Wally Mendonça, Marcel
Ribeiro Mendonça, Luana Angelo Lima, Patrícia de Barros Teles, Rebeca Loiola, Rejane
Tavares Magalhães, Reuber Saraiva Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq.
O presidente em exercício falou que há 82 servidores em trabalho presencial,
predominantemente nos campi que têm laboratórios vivos e alguns serviços essenciais.
Ele disse que o trabalho remoto foi uma das primeiras medidas solicitadas e pautadas pelo
Comitê e que isso foi acatado prontamente pelo Colégio de Dirigentes e pelos demais
gestores da instituição, já que o IFCE tem vários sistemas e quase tudo é realizado por
meio eletrônico, o que facilita todas as atividades acontecerem de forma remota. Em
seguida, ele falou que, em relação à docência, também está sendo realizado trabalho
remoto e que a instituição tem acompanhado as medidas do Governo do Estado, as do
Ministério da Saúde e as do Ministério da Economia. Em seguida, ele informou que existe
a ação do FIC em Casa, um projeto de parceria entre as pró-reitorias de ensino, pesquisa
e extensão que proporciona cursos FIC para os alunos. Na sequência, ele falou sobre a
mudança do Ministro da Saúde. Em seguida, ele discorreu sobre a retirada do auxíliotransporte e dos auxílios de periculosidade e insalubridade, conforme consta em
normativo do Sipec, e informou que o Conif fez solicitação de que não fossem retirados
esses adicionais, mas ainda está aguardando a resposta. Em seguida, passou a palavra para
Sr.a Zandra, que discorreu sobre o projeto do FIC em Casa, explicando que será para a
comunidade externa e para os alunos, informando que hoje será lançado um documento
regulamentador de como será a participação dos docentes e da comunidade e
comunicando que a partir de segunda-feira o docente já poderá lançar os cursos. Em
seguida, ela falou sobre os estágios, informando que foram elaboradas orientações de que
eles só podem ser realizados remotamente. Por fim, informou também que a Proext,
juntamente com a DAE e os NEABIs, está elaborando informativos sobre diversos temas,
para auxiliar os alunos e a comunidade externa, e participando na confecção de EPIs que
está sendo realizada pela PRPI e pelos diretores. Em seguida, passou a palavra para Prof.
Reuber, e este falou sobre o curso de formação para docentes, informando que dele já
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participam quase novecentos docentes e que essa capacitação é para os docentes
trabalharem com a EAD. Além disso, ele falou sobre um documento enviado para
esclarecer sobre quais alunos poderão concluir o curso em EAD e informou que algumas
defesas de TCC estão sendo realizadas, afirmando ter sido isso explicitado no mesmo
documento. Por fim, informou que foi enviado à Procuradoria um processo para solicitar
parecer sobre colação de grau a distância e lembrou que existe a questão da conexão de
internet para os discentes que não possuem acesso, mas informou que prof. Wally trataria
melhor desse assunto. Em seguida, Sr.a Zandra falou sobre a parceria com a Cáritas em
uma ação para doação de alimentos ocorrente em todo o estado, informando que os campi
do IFCE ficarão ligados às regionais da Cáritas para que a distribuição dos alimentos seja
concretizada posteriormente, tendo a campanha início na segunda-feira, cujo material de
divulgação está sendo finalizado pela Comunicação Social. Em seguida, Prof. Wally
recebeu a vez de fala e informou que o IFCE tem 106 ações voltadas ao combate ao
coronavírus, que contemplam todos os sentidos, exemplificando: algumas relacionadas à
produção de equipamentos de segurança para a área da saúde e para outras entidades,
tendo sido feitas mais de três mil máscaras; uma equipe trabalhando na manutenção de
respiradores mecânicos; ações para confecção de cartilhas, e outros tipos de ações que
envolvem o IFCE e a comunidade externa no combate ao coronavírus. Ele falou que
planejam um edital conjunto que tratará de assuntos que perpassam pelas áreas humanas,
saúde, tecnologia e diversas outras será um conjunto de salas com esses assuntos ele falou
que a ideia é que os possam identificar os projetos que podem virar projetos de pesquisa
ou serem incubados, ele falou que a ideia é que todos os campi participem, ele falou que
é uma chamada para discutirmos assuntos relacionados ao combate ao coronavirus, ele
falou que possivelmente dia 22 sairá um modelo passível de modificações. Em seguida,
ele falou que virão recursos via TED que poderão subsidiar esses projetos. Na sequência,
abordou a questão da internet, informando que foi feita uma pesquisa com os alunos e foi
contatada uma empresa com condições de atender às demandas do instituto, tendo o
empresário oferecido uma velocidade interessante para os estudantes e em cuja proposta
se zeraria lucro e o valor ficaria mais baixo. Finalizou esse ponto afirmando que tentará
a captação dos recursos com a FINEP. Em seguida, passou-se a palavra para Prof. Tássio,
que discorreu sobre os recursos via TED que virão do MEC para promover ações de
combate ao coronavírus. Ele falou que os dois TEDs juntos somam cerca de 700 mil reais
e serão usados para comprar insumos necessários no combate ao coronavírus. Em
seguida, ele afirmou que, logo no início do trabalho remoto, foram definidas, nos ofícioscirculares No 34, 35 e 36, as ações essenciais que necessitam de trabalho presencial e os
poucos prestadores de trabalho presencial não correm riscos, porque dispõem de toda a
prevenção necessária, de modo que, até o momento, nenhum dos terceirizados apresentou
sintomas que levantassem suspeitas de possíveis casos da doença. Em seguida, prof. Ivam
falou que, entre os servidores, foi feita uma pesquisa e somente um servidor apresentou
caso suspeito. Sr.a Patrícia considerou importante identificar essa notificação dentro do
IFCE e se colocou à disposição para participar da chamada citada pelo Prof. Wally. Além
disso, ela falou que o Lapisco desenvolve um trabalho na parte de diagnóstico e que o
prof. Pedro Pedrosa tem esse projeto. Prof. Wally discorreu sobre projetos que estão
trabalhando com o diagnóstico e a identificação dos casos. Em seguida, Dr. Geraldo falou
sobre algumas opções que podem ser trabalhadas nos editais, mencionando a educação
em saúde por ser necessário trabalhar a prevenção ao vírus. O Comitê tirou algumas
dúvidas sobre o vírus com o Dr. Geraldo. Em seguida, Prof. Fabiano perguntou sobre a
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possibilidade de uma ação de divulgação integrada, reunindo, em uma plataforma, as
informações de todos os cursos FIC por disponibilizar, e se colocou à disposição para
auxiliar nesse trabalho, afirmando que muitas pessoas as estão procurando. Em seguida,
prof. Maurício falou sobre a plataforma FIC em Casa. Em seguida, o Comitê tirou
algumas dúvidas sobre esse projeto e certificou-se de que ele é voltado para o público
geral, tanto para alunos quanto para a sociedade como um todo. Em seguida, sr.a Rebeca
falou sobre a divulgação dos cursos que estão sendo montados. Em seguida, sr.a Zandra
falou que, à medida que os cursos aparecerem, será feita essa divulgação. Em seguida,
Luana informou que contatou alguns estudantes em outros países, e eles relataram que a
instituição, mediante a Arinter, vem fazendo o acompanhamento. Informou, finalmente,
que eles fizeram alguns pedidos, os quais foram encaminhados para a DAE. Em seguida,
prof. Marcel falou sobre a existência de alguns servidores que estão em atividade remota,
mas querendo voltar ao serviço presencial, e perguntou se isso é possível. Dr. Geraldo
falou que, em termos de saúde, é recomendado o isolamento social. O Comitê discorreu
sobre algumas situações e, em seguida, Prof. Ivam falou que a orientação é o servidor
ficar em casa se não estiver enquadrado em serviços essenciais ou necessidade da
administração. Em seguida, o presidente em exercício agradeceu a presença de todos e,
nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 16h55min. 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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