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Salvador, 27 de agosto de 2020

Ao Professor Paulo César Miguez de Oliveira

Vice-Reitor em exercício do cargo de Reitor da UFBA

Senhor Vice-Reitor

Diversos estudantes deste instituto não dispõem de condições adequadas de

acesso à internet tais que os possibilitem acompanhar com eficiência as atividades letivas

do  semestre  suplementar  a  iniciar-se  no  próximo  dia  8.  Com o  objetivo  de  permitir  o

adequado  acesso  desses  estudantes,  pretendemos equipar  cinco  salas  de  aula  deste

instituto com três computadores em cada uma delas, a serem utilizados durantes os três

turnos, em esquema de revezamento,  estabelecendo-se o espaço de ensino/aprendizado

que foi denominado pelo Reitor de “tenda virtual”, quando da instituição do semestre letivo

suplementar pelo CONSUNI.

As salas acimas  referidas são dimensionadas para receberem 50 alunos. Assim, o

distanciamento entre os usuários de cada um dos três computadores será superior a três

metros.  Todas dispõem de janelas e portas  que permitem a ventilação natural  cruzada.

Ademais, entre os turnos de revezamento, será realizada a assepsia das máquinas e  do

ambiente das salas, e, durante o período de utilização, fiscalizar-se-ão o uso de máscaras e

a manutenção do distanciamento social necessário.

Caso haja disponibilidade, os computadores poderão ser utilizados por estudantes

de outros cursos mediante prévia solicitação.

Considerando-se o exposto, solicito a Sua Senhoria que submeta a proposta acima

descrita à  apreciação  do  Comitê  de  Acompanhamento  do  Coronavírus,  instituído  pela

Portaria 101/2020 da Reitoria da UFBA, a fim de que seja avaliada a necessidade de vistoria

prévia do local e a viabilidade e segurança do ponto de vista sanitário, bem como sejam

estabelecidos protocolos adicionais que sejam considerados necessários. 

Saudações universitárias,

Professor Ricardo Carneiro de Miranda Filho

Diretor
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