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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ LOCAL DE EMERGÊNCIA 

CAMPUS SÃO SEBATIÃO - IFB 

No dia 26 de agosto 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 

Francisco de Assis Martins Lima - Representante da Direção de Administração e Planejamento 

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: 

- Encaminhamentos da última reunião 

Devido urgência em se atender estudantes que necessitam dos equipamentos e a “demora burocrática” 

para o lançamento de edital de chamada pública para manifestação de interesse e seus desdobramentos, 

optou-se por considerar informações já existentes (resultado de editais e estudantes não contemplados, 

além de estudantes que não participaram de ambientação) e busca ativa de estudantes e suas necessidades 

(mediadores virtuais, centros acadêmicos e CDAE).  

A elaboração da lista de estudantes elegíveis para o recebimento de equipamentos contará com a análise 

da equipe CDAE com previsão de conclusão para esta data e contatos com os estudantes iniciados em 

27/08/2020. 

Além dos 10 computadores e 08 tablets disponíveis para empréstimos, está em andamento a revisão de 52 

computadores pertencentes aos laboratórios 01 e 02.  Assim totalizando a disponibilidade de 70 

equipamentos, para o momento. 

 

A planilha controle de empréstimos/doações de equipamentos foi elaborada pelo representante Leonardo 

e compartilhada com a equipe CDAP para preenchimento. 

 

A revisão de prioridades foi realizada e compartilhada para o e-mail do Comitê Local para análise dos 

representantes e levantamento de novas prioridades. 

 

- Continuação da construção de documento orientativo para a comunidade. 

Documento orientativo ajustado, revisado e concluído pelos representantes. 

Encaminhamento: apresentação de proposta layout para documento (Janaína) 
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