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As s unto: CARTA ABERTA À COMUNIDADE

João Pes s oa, 15 de maio de 2020.

Prezados membros da comunidade,

O ano de 2020 tem sido marcado por muitos desaﬁos, especialmente, em face da grave crise ocasionada
pela Covid-19, que tem afetado a sociedade em suas múltiplas dimensões.
Para enfrentá-la, o Ins tuto Federal da Paraíba (IFPB) criou o Comitê de Enfrentamento da Crise, que
examina a evolução da pandemia, coordena ações preven vas e observa as orientações emanadas das
autoridades sanitárias de saúde, para preservar a vida e a saúde pública.
Em defesa da dignidade humana e do esforço cole vo em diminuir o contágio viral e sua letalidade, a
Ins tuição aderiu ao distanciamento social, suspendendo, a par r de 17 de março, suas a vidades didá copedagógicas convencionais.
Essa suspensão eventual, no entanto, não significa inércia, ao contrário, o IFPB tem agido intensamente,
promovendo ações para enfrentar a pandemia, a exemplo, dentre outras, do Polo de Inovação, que, unindo-se à
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), produz máscaras de proteção facial para os profissionais de saúde que
tratam pacientes com Covid-19.
Em vários municípios da Paraíba, o IFPB tem executado ações proﬁlá cas de produção e de distribuição
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), sabão líquido, álcool em gel 70% e álcool etílico glicerinado a 80%.
Além da morte e da doença, a crise também tem gerado fome, inanição e desemprego, a ngindo
segmentos socialmente vulneráveis. Sensibilizada com os impactos sociais em nosso Estado, a Ins tuição se uniu
a en dades parceiras (SINTEFPB, ASSIF, FUNETEC, SICOOB, DCE e ASSEGT) e criou a Campanha IFPB Solidário para
atender, por meio de doações, a grupos sociais atingidos por esta grave crise econômica e sanitária.
Preocupada com a fragilidade dos estudantes de baixa renda, a Ins tuição mantém sua polí ca
assistencial e paga normalmente os auxílios financeiros aos que estão em situação de risco social, garantindo sua
manutenção durante a suspensão das atividades presenciais.
A crise causada pelo novo coronavírus tem afetado também a saúde mental das pessoas. As diﬁculdades
provocadas pela pandemia, os riscos de contaminação e o isolamento social podem agravar ou gerar sofrimento
mental, como alerta a Organização Mundial de Saúde (OMS). No IFPB, o grupo virtual “Há braços” tem oferecido

atendimento online a estudantes regularmente matriculados que precisam de apoio psicológico.
No tocante ao ensino, as ins tuições estão sofrendo as mais variadas cobranças em função dos
diferentes interesses e concepções que caracterizam a agenda educacional brasileira. No IFPB, vem ganhando
relevo o debate sobre o ensino remoto e, especialmente, sobre suas possibilidades e seus limites, no contexto da
pandemia mundial. Diante da complexidade do tema, sobretudo em função da di cil realidade social da grande
maioria dos nossos estudantes, o Comitê de Enfrentamento da Crise e o Colégio de Dirigentes do IFPB estão
discutindo o tema para fundamentar e qualificar o debate e as possíveis decisões a serem tomadas.
Nesse sen do, a ins tuição está realizando ampla pesquisa junto aos estudantes, por meio de
ques onário eletrônico. A pesquisa tem por obje vo diagnos car a realidade vivenciada pelos estudantes,
particularmente no que diz respeito às condições de acesso à internet.
O debate sobre o ensino remoto é de grande relevância no atual contexto, mas deixamos claro que nada
deve ser feito de maneira precipitada e qualquer medida adotada deve se basear nos seguintes pressupostos:
1.

Diálogo com a comunidade acadêmica (servidores, trabalhadores das empresas terceirizadas e
estudantes) e com a sociedade, principalmente com os familiares dos estudantes;

2.

Capacitação profissional dos servidores da instituição;

3.

Cuidado para que os estudantes tenham condições de domínio de ferramentas tecnológicas e de
acesso à internet de qualidade como premissa para o registro oficial das atividades de ensino.
Nossas a vidades administra vas, de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação con nuam sendo

muito importantes, mas nenhuma delas será realizada sem o devido planejamento e cuidado, pois o nosso
compromisso precípuo é com a vida humana e com a saúde física e mental das pessoas.

Atenciosamente,

Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Presidente do Colégio do Dirigentes do IFPB
Abr a ã o Romã o Ba ti s ta
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