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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ LOCAL DE EMERGÊNCIA 

CAMPUS SÃO SEBATIÃO – IFB 

 

No dia 09 de setembro de 2020, reuniu-se o Comitê Local de Emergência - Campus São 

Sebastião, designado pela PORTARIA 64/2020 - DGSS/RIFB/IFB, de 2 de julho de 2020. 

Presentes: 

Robson Caldas de Oliveira – Representante da Direção-Geral 

Darlene Almada Oliveira Soares – Representante da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Janaína dos Santos Melo - Representante  dos Setores de Atendimento ao público 

(CDAE/CDBI/CDRA) 

Leonardo Espíndola Pires - Representante dos Docentes 

Laura Misk de Faria Brant -  Representante do Conselho Gestor 

Joyce Cristine da Silva Carvalho – Representante dos Discentes 

Pautas: 

- Revisão do POP de devolução das atividades impressas. 

A proposta inicial da Versão 1.0 foi apresentada, avaliada e editada pelos presentes com 

observações para alterações no POP de impressão e pastas/subpastas no Drive para 

disponibilização de material digitalizado. 

Encaminhamentos: alteração nas pastas/subpastas Drive para disponibilização de material 

digitalizado – identificação por docente (Leonardo); proposta de fluxograma de POP devolução 

das atividades impressas (Leonardo); instrução à recepcionista de como digitalizar e salvar 

documentos devolvidos no Drive (Francisco e Janaína); card informativo aos estudantes sobre o 

uso das folhas A4, meio que será utilizado para responder as atividades (Janaína) ; criação do e-

mail do protocolo para utilização da recepcionista (Francisco); contribuições para a Versão 1.0 

do POP de devolução das atividades impressas até 11/09 (todos); disponibilização da Versão 1.0 

do POP devolução das atividades impressas para comunidade acadêmica em 11/09 (Robson). 

- Versão 2.0 de POP de impressão (pauta extra) 

Foi apresentada a proposta de adequação do POP de impressão à cartilha de mediadores sugerida 

pela docente Thaís e foram realizadas alterações de alguns pontos da primeira versão do POP de 

impressão, incluindo as observações efetuadas na primeira pauta desta reunião.  
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Encaminhamentos: elaboração de e-mail e contextualização junto aos coordenadores o papel 

dos mediadores e os desdobramentos da atuação dos mesmos (Darlene); propor para PREN 

alterações em cartilha de mediadores (Darlene); contribuições para a Versão 2.0 do POP de 

impressão até 11/09 (todos); disponibilização da Versão 2.0 do POP de impressão para 

comunidade acadêmica em 11/09 (Robson). 

 

Atualizou-se a situação das buscas ativas (CDAE/CAPIF/Mediadores) por estudantes que 

necessitam de empréstimos de equipamentos e disponibilização de chips e foi sugerido que as 

Coordenações orientem os estudantes para o uso racional dos dados móveis. 

 


