SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
CEARÁ
GABINETE DO REITOR
SECRETARIA DOS CONSELHOS
ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ENFRENTAMENTO AO
CORONAVÍRUS
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Ao vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 09h20min, 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, Marcel Ribeiro Mendonça, Patrícia de Barros Teles, Rejane Tavares Magalhães,
Reuber Saraiva Santiago, Tássio Francisco Lofti, Zandra Dumaresq. O presidente iniciou
a reunião informando que, até o dia 3 de abril, o calendário acadêmico ficará suspenso e
discorreu um pouco sobre os questionamentos da comunidade acadêmica acerca de
quando ocorrerá um possível retorno das atividades presenciais. Os profissionais da saúde
que compõem o Comitê explicaram o processo de contaminação e de proliferação da
doença, bem como explicitaram medidas que podem ser adotadas para prevenção. O
presidente informou que toda a situação ainda é muito nova e que os gestores estão
pensando como se dará o trabalho remoto no IFCE, ressaltando que a prioridade é a
preservação da vida. O Reitor informou ainda que todos os eventos nacionais no âmbito
do CONIF foram adiados para o ano de 2021. O Sr. Ícaro reforçou a importância das
decisões conjuntas, com todas as instituições de ensino superior do estado do Ceará. O
Sr. Reuber comunicou que, durante a semana, esteve reunido com o pessoal da educação
a distância e com os pró-reitores, buscando meios de executar as atividades acadêmicas
remotamente, e expôs, com a Sr.a Zandra, a possibilidade de ofertar cursos FIC,
estimando a segunda-feira seguinte como data para divulgar essas informações, mediante
ofícios e notas técnicas. Em seguida, o Comitê discutiu sobre a dificuldade de acesso à
internet por que alguns alunos passam e sobre a suspensão dos calendários acadêmicos.
O presidente sugeriu que o Sr. Reuber convocasse uma reunião com os diretores de ensino
e com as chefias dos departamentos de ensino, para tratar das atividades remotas que
poderiam ser realizadas, relevando a necessidade de buscar e estudar todas as
possibilidades de atividade remota aos alunos matriculados. Além disso, o presidente
sugeriu que, até a quarta-feira seguinte, a instituição elaborasse uma listagem das
atividades docentes e discentes que podem ser realizadas em trabalho remoto. Em
seguida, o Prof. Wally falou sobre a parceria com a NUTEC e informou que será emitido
o parecer jurídico possivelmente na data de hoje. A Sr.a Zandra sugeriu que a reunião
com os chefes de ensino mencionada anteriormente seja feita também com os diretores,
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a fim de que todos possam relatar sua realidade no que tange ao trabalho remoto docente
e discente, e reforçou a ideia do Sr. Ícaro de que as decisões sejam tomadas junto com as
instituições de ensino superior do Ceará. Em seguida, o Sr. Jeferson agradeceu o convite,
falou que nesse momento todos estão passando por um grande desafio e sugeriu que seja
realizada uma mobilização para que todos os docentes possam participar dos processos
de criação de curso em andamento. Em seguida, o Prof.. Fabiano sugeriu que fosse feito
um esforço voltado a encontrar um meio para os alunos que estão perto de finalizar o
semestre concluírem-no. Em seguida, Sr. Marcel falou sobre o problema da falta de
comunicação interna que pode acontecer dentro dos campi e sobre a importância de
mobilizar os diretores-gerais para que eles sejam os primeiros a levar as decisões para os
seus campi e, dessa forma, possam minimizar a deturpação das informações. Em seguida,
o Sr. Geraldo parabenizou por todas ações que têm sido tomadas pela instituição,
discorreu um pouco sobre a situação gerada pelo coronavírus, informando que existe uma
previsão de meses para o tempo de epidemia, de modo que é necessário a instituição tomar
todas as medidas de prevenção da doença possíveis, e chamou atenção para a importância
de fortalecer o canal de comunicação com os profissionais da saúde. Em seguida, o Reitor
falou que as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo, do risco que esse
vírus trouxe para todos. Ele também sugeriu motivar os estudantes e todos os servidores
a participarem da campanha sobre o isolamento social e reforçou a importância desse
isolamento, pois é sugerido pelas autoridades especializadas no assunto. Em seguida, a
Sr.a Patrícia falou que o isolamento social é fundamental, discorreu sobre a importância
de criar métodos EAD, como a criação de um edital que envolva todos nas ideias de
combate ao coronavírus, entre outras medidas. Em seguida, o Reitor falou sobre a
fabricação de máscaras e álcool em gel que o IFCE está realizando. O Reitor considerou
necessárias todas as ações que impliquem agilidade na produção desses produtos, para
disponibilizá-los à sociedade rapidamente. Em seguida, o Sr. Jeferson sugeriu que os
documentos e as comunicações oficiais sejam assinadas também pelo Comitê. Em
seguida, o Sr. Tássio discorreu sobre a produção de EPIs que está sendo realizada no
IFCE. Em seguida, o Sr. Sampaio parabenizou as medidas que o IFCE vem realizando e
salientou a importância de todos trabalharem em conjunto na prevenção ao vírus. Nada
mais havendo a tratar, o Reitor deu por encerrada a reunião às 11h45min. 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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