


terão a oferta preferencial  por utilização de tecnologia da informação.

Prof.  Jair solicita ao Técnico de Informática, Jocivan, que viabilize na

instituição um local com equipamento para atendimento ao aluno que

não consiga acessar ao sistema de sua casa, que tenha essa opção de

vir até a instituição por meio de agendamento. O aluno que tiver algum

tipo  de  dificuldade  com  o  uso  da  tecnologia,  poderá  por  telefone,

requerer  o  atendimento  presencial,  que  ocorrerá  no  laboratório  de

informática,  acompanhado  de  um  funcionário  da  instituição  com

equipamentos de proteção.  Segue tratando quanto o atendimento na

biblioteca.  Profa.  Diolina  diz  que  os  alunos  têm acesso  à  biblioteca

virtual,  então,  não há necessidade  de se manter  a biblioteca aberta.

Prof. Jair sugere que o atendimento a biblioteca física seja realocado

para o laboratório sendo realizado por meio de agendamentos e solicita

ao TI que seja realizado a organização na parte de informática, todos de

acordo que a biblioteca, permaneça fechada até o dia vinte e seis de

julho.  Ficando  o  laboratório  um  novo  ambiente  de  estudos  e

atendimento virtual que o aluno necessite. Solicita ao Jocivan que crie

um aplicativo para que a colaboradora Marta realize os agendamentos

para atendimento no laboratório. Prof. Jair submete para aprovação que

seja adotado integralmente o protocolo de segurança recomendado pela

portaria conjunta número nº 2/2020/SES/GASEC/SEDUC/UNITINS, de

21/10/2020,  todos  de  acordo.  Prof.  Jair  segue  sugerindo  que  as

atividades  dos  alunos  em  sala  sejam  pelo  aplicativo  Google  For

Education. Jocivan responde que é possível atender os alunos nessa

plataforma.  Prof.Jair  solicita  ao  Jocivan  que  realize  capacitação  dos

professores para utilização dessa ferramenta até o dia vinte de julho de

dois e vinte e um e um vídeo tutorial com orientações aos alunos para

utilizarem  a  ferramenta.  Segue  tratando  do  acesso  à  entrada  da

instituição, com definição que as catracas devem ficar aberta e o acesso

será pela lateral, sem a necessidade de tocar em nada. Para a entrada,

aferição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscara e higienize

das  mãos  na  entrada.  Prof.Jair  pergunta  a  profa.  Diolina  quanto  ao

atendimento do Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ se há necessidade

de ser presencial. Profa. Diolina responde que a advogada Justiny tem

conseguido realizar os atendimentos de forma remota. Fica definido que

o atendimento permanecerá em home office.  Prof.Jair  sugere que as

aulas  retornando no  segundo semestre  de dois  mil  e  vinte  e  um no



formato híbrido o NPJ será retomado junto com as atividades de aula.

Prof.  Jair  pergunta  o  que  será  necessário  preparar  na  infraestrutura

tecnológica para aula, dando opção aos alunos presencial e à distância.

Profa.  Diolina  diz  já  ter  realizado  testes  com o  Jocivan  utilizando  o

notebook, conseguindo transmitir a aula com qualidade para os alunos

que estavam em casa, diz não ser necessário outro equipamento. Prof.

Jair pergunta se a instituição tem notebook para todas as turmas ativas.

Jocivan responde que não. Prof.Jair pergunta ao Jocivan se é possível

realocar  alguns  computadores do laboratório para as salas de aulas.

Jocivan responde que sim. Prof. Jair traz a baila quanto aos cuidados e

equipamentos de segurança para retorno das atividades educacionais.

Prof.Jair  solicita a Damares que seja realizado um orçamento para a

verificação  da  viabilização  de  aquisição  de  máscaras  personalizadas

para o corpo docente e técnico administrativo da instituição. Diz existir

estudos quanto ao tecido recomendado para que as máscaras atendam

quesitos técnicos. Conforme orientação da Anvisa sobre confecção das

máscaras,  as  informações quanto  a  composição  dos  tecidos  são:  a.

100% Algodão - características finais quanto a gramatura: I - 90 a 110

(p/  ex,  usadas  comumente  para  fazer  lençóis  de  meia  malha  100%

algodão); II - 120 a 130 (p/ ex.usadas comumente para fazer forro para

lingerie); e III - 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). b.

Misturas- composição I - 90 % algodão com 10 % elastano; II - 92 %

algodão com 8 % elastano; III- 96% algodão com 4 % elastano. Prof.Jair

coloca  em  votação,  o  aluno  que  comparecer  na  instituição  para

atendimento  no  administrativo  ou  quando  da  retomada  do  segundo

semestre  para  aula  que  não  esteja  com  máscara  de  acordo  as

exigências de biossegurança e não permitir a aferição de temperatura

na entrada a instituição poderá proibir a entrada desse aluno. Damares

menciona  que  conhecendo  o  perfil  dos  alunos  pode  haver  uma

resistência quando a exigência no tipo de máscara a ser utilizado. Prof.

Jair responde que toda vez que há resistência em alguma orientação se

combate com informação. Orienta criar um informe com orientações das

máscaras corretas a serem usadas e publicar nos canais institucionais.

Prof.Jair  pede a  Damares  que faça  o orçamento  utilizando o critério

técnico, para na matrícula e rematrícula o aluno ganhar duas até três

máscaras, com logomarca da Unest a depender do custo, professores e

administrativo duas. Prof.Jair pergunta como está os dispensadores na



instituição.  Damares  relata  a  quantidade  e  locais.  Prof.Jair  solicita  a

Damares  que faça orçamento  para aquisição  de dispensadores  para

todas  as  salas  de  aula.  Pergunta  ao  Jocivan  como está  a  parte  de

informática  quanto  a  equipamentos  para  oferecer  aulas  pelo  google

classroom.  Jocivan  relata  o  quantitativo  de  notebook  existentes  na

instituição e sua capacidade. Prof.Jair solicita ao Jocivan que realize o

levantamento  dos  equipamentos  disponíveis  para  deslocamento  de

máquinas para salas  de aula  para o professor  ministrarem as aulas.

Justiny transcorre como ocorre o atendimento no NPJ. Prof.Jair solicita

a Justiny que elabore um plano de retomada das atividades do Núcleo

de Práticas Jurídicas – NPJ para agosto. Damares envia o termo de

consentimento  que  os  alunos  deverão  preencher  para  retomada das

aulas.  Prof.Jair  solicita  a  profa.  Diolina  que  faça  verificações  de

implicações jurídicas e envie o documento para a sua validação. Nada

mais,  o Professor Jair  encerra as pauta do dia e eu,  Clarinda Costa

Castro de Araújo, Secretária – Geral, encerro esta ata que após lida,

será por todos os presentes assinadas.


