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Aos dez dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala 303 do IFBA - Campus
Barreiras, deu-se inicio à 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus - Biênio 2019-2021. Dicíola
Figueiredo de Andrade Baqueiro, Presidente do Conselho de Campus, deu as boas vindas aos Conselheiros
presentes: Yuri Bandeira Brandão, Davi Novaes Ladeia Fogaça, Anderson Oliveira de Almeida, Caique
Oliveira da Costa, Maria Conceição Fé Alves, Maria Conceição dos Santos, Áurea Gabriela Moura Gumes.
Dicíola iniciou a reunião falando sobre o Regulamento do Auditório do IFBA- Campus Barreiras,
historicizou sobre os primeiros relatores, primeiramente Jane Eyre e depois Jucinara. Anderson Almeida
perguntou se as alterações propostas na ultima relatoria foram contempladas. Dicíola confirmou positivamente.
Davi perguntou se o documento ainda está sujeito a alterações. Dicíola confirmou e disse que com a nova
relatoria o documento tem o estatus de novo, podendo ser alterado. Como Jucinara não estava presente,
solicitou que algum Conselheiro fizesse a leitura do Parecer. Anderson Almeida e Yuri se disponibilizaram. Yuri
deu inicio a leitura em voz alta. No final, Dicíola elogiou a nova relatoria por conta das modificações que foram
sugeridas e contempladas no novo parecer. Esclareceu que a escolha do nome do Auditório do IFBA, Dom
Ricardo Weberberger, foi feita via consulta à comunidade, foram sugeridos dez nomes, e o escolhido foi o do
Bispo, apesar de alguns conflitos por conta da questão laico o nome foi acatado considerando as contribuições
e trabalhos sociais realizados pelo Bispo, uma homenagem in memoriam. Dando continuidade a pauta, falou a
respeito do novo estacionamento do IFBA que está sendo feito, o que sela o acordo de segurança que foi
proposto em reunião com os pais e responsáveis. E, abriu a discussão para as proposições dos Conselheiros
quanto ao regulamento do auditório. Davi iniciou as proposições colocando que no Artigo 10, seria
importante incluír as representações dos servidores. Caique falou sobre os Artigos 13 e 14, que achava
interessante estabelecer critérios de prioridade no agendamento do auditório. Profeessora Conceição disse que
a Direção Geral e de Ensino tem esse cuidado de observar as prioridades. Davi retomou a palavra e falou
sobre o Artigo 16, que não corresponde a realidade, poi quem delibera sobre o uso do auditório é o Gabinete
da Direção e o DEPAD. Dicíola salientou que a Comunicação Social é um setor que não tem mais chefia,
considerando as exclusões dos FG's (dezenove cargos excluídos). Esclareceu ainda que a agenda do auditório
é coordenada pelo DEPAD porque é por lá que são geradas as GRU's. Dando continuidade, Davi falou sobre
o Artigo 18, que delimita que o auditório não seja cedido para um público com menos de cem pessoas. E
enfatizou que essa questão de quantidade precisará ser repensada, porque fica um intervalo sem ser
contemplado, pois a sala de conferência só suporta oitenta pessoas. E acrescentou que em momento algum o
regulamento define a capacidade máxima do auditório. Dicíola disse que essa informação é de extrema
importância, pois precisa definir que não pode haver público em pé, porque as paredes são revestidas de
tecidos e mantas, que podem ser danificadas caso alguém se apoie. Yure acrescentou que essa questão
tambem tem haver com a segurança, pois pessoas em pé em grande quantidade, podem causar tumultos em
caso de acidente. Anderson aproveitou a oportunidade e falou sobre a aberura das portas do auditório, que é
impressindível que se abram para fora, justamente para garantir essa questão da segurança. Sobre o Artigo 30
- Parágrafo Único, Setor de audovisual, Davi informou que esse setor não existe no Campus. Dicíola
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esclareceu que o cargo de audivisual existe e pode vir a existir. Sobre a questão de não entregar a chave do
auditório a estranhos, Caique sugeriu que o termo seja melhorado. E acrescentou que a chave deveria ficar
com a pessoa que reservou o auditório, assinando um termo de responsabilidade. Artigo 42, Indicar lotação
máxima do auditório. Artigo 55, no que se refere a questão de bebidas alcoolicas no ambiente, Davi colocou
que a Coordenação de Alimentos tem patrocinadores desse ramo. O que pode prejudicar a divulgação e
promoção de eventos, pois condena o logotipo do patrocinador. Dicíola sugeriu que retirasse o segundo
parágrafo, restringindo apenas os slides e logomarcas. Artigo 88, Davi questionou a questão do
acompanhamento para visitantes no Campus. Dicíola disse que essa questão é muito delicada, e que a
preocupação maior é com as crianças por conta de assédio e estupro, considerando que o Campus tem um
fluxo muito grande de adultos. Artigo 89, Caique sugeriu que fosse excluído. Dicíola sugeriu que fosse excluído
todo o Capítulo VI, já que futuramente teremos um regulamento específico para estacionamento e circulação.
Todos os conselheiros acataram a sugestão de Caique e Dicíola. Sobre os Artigos 105 e 106, Davi
questionou se os Conselheiros Externos poderiam fazer modificações/aterações nas Instruções Normativas,
pois não está claro. Dicíola explicou que o Conselho é consultivo, e não deliberativo, ainda. Pois não houve
o Congresso Regimental, que modificará o Regulamento Geral do IFBA, que por sua vez regularizará os
demais conselhos. Áurea revisou os artigos que precisarão de alterações. Dicíola questionou se esse
documento é uma Instrução Normativa ou um Regulamento. Professora Conceição confirmou que é um
Regulamento. Dicíola perguntou aos Conselheiros, em regime de votação, quem era favorável ao Regulamento.
Todos votaram à favor, sendo o regulamento aprovado por unanimidade. Dando continuidade a pauta, Dicíola
apresentou as despesas do Campus, com slides elaborados pelo DEPAD. Falou sobre o seu desejo de deixar 
a rotatória  o estacionamento do Campus, prontos, bem como a concha acústica para os estudantes. Falou
sobre o piso tátil, que foi cedido pela Reitoria e será colocado em janeiro/2020, e sobre os computadores da
Biblioteca que também foram disponibilizados. Falou ainda sobre a porposta futura de contrução de um
refeitório, mas que precisaria buscar recursos para construir. Instalação das usinas fotovoltáicas. Professora
Conceição pede a palavra, e fala da alegria de receber no Campus uma estudante de São Tomé e Principe na
África, para o Curso de Arquitetura e Urbanismo. Dicíola dá por encerrada a reunião, desejando um feliz natal
e um próspero ano novo a todos os Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, eu Guedma Galgane Araujo
Castello Branco, lavrei a presente ata que será lida e assinada por todos  
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nº 8.539/2015.
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