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3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO CONSELHO DE CAMPUS
IFBA - CAMPUS BARREIRAS

 

Aos oito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte um, às 9h, reuniram-se via Web
Conferência, por meio da plataforma Google Meet, os conselheiros Gustavo da Silva Quirino,
Anderson Oliveira de Almeida, Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago, Jucinara de Castro
Almeida Pinto, Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos, Áurea, Maria da Conceição Fé Alves,
Uania Soares Rabelo de Moura e Gabriele de Menezes Pereira. O Presidente do Conselho,
Gustavo da Silva Quirino, iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e
apresentando a seguinte pauta única: Avaliação de demanda para concurso efetivo de
docentes. O presidente do Conselho, Gustavo Quirino, informou que participou de uma reunião
com Jancarlos Menezes, Pró-Reitor de Ensino, e Philipe Murillo, Assessor da Reitoria, na qual foi
solicitada ao campus Barreiras uma planilha de vagas docentes para o planejamento do concurso
para professor efetivo, previsto para acontecer no próximo ano. Antes, porém, de adentrar na
pauta, Gustavo presentou alguns informes: 1. Orçamento: Gustavo informou que havia
realizado uma reunião com a comunidade IFBA para tratar das possibilidades de retorno das
aulas presenciais ou no modelo híbrido e que nessa ocasião, também apresentou a previsão
orçamentária. Gustavo destacou que o Campus Barreiras tinha uma previsão de três milhões e
duzentos mil, porém sofreu um corte e passou ao valor de dois milhões e setecentos mil,
aproximadamente, e acrescentou que o Centro Territorial de Referência(CTR) de São Desidério
também demandava uma parte do orçamento do Campus Barreiras. Gustavo informou que houve
uma reunião interna na qual foi feita uma redistribuição do orçamento do Campus de modo a
manter o funcionamento do CTR. Prosseguindo, Gustavo ressaltou que queria trazer para o
conselho o fato de que com o orçamento atual o campus Barreiras não teria condições de retornar
com as aulas presencias, tendo em vista o alto custo com despesas. 2. Lotação de execício de
Tatiane Alves: Gustavo informou que a servidora Tatiane Alves, do Setor de Registro
Escolares(CORES), recebeu o convite para ocupar o cargo de Pesquisadora Institucional junto à
PROEN.REI e que ela aceitou o convite. Destacou que a Direção Geral e Direção de Ensino
foram favoráveis a movimentação por lotação de exercício da servidora e que já haviam nomeado
o servidor Apoliano de Carvalho para assumir o cargo de Coordenador da CORES. Continuando,
Gustavo apresentou aos conselheiros uma planilha com a previsão de vagas docentes do Campus
Barreiras para o planejamento do concurso. Gustavo informou que em um primeiro momento
pensou em reunir a comunidade docente para discutir a pauta, porém imaginou que poderia haver
conflito de interesses. Gustavo ressaltou que, de acordo com o BPEG, o campus Barreiras já
havia extrapolado o limite de docentes e, desta forma, pensou em colocar na planilha as vagas
reais, geradas por aposentadoria, falecimento, exoneração etc, em ordem de prioridade, e o
restante colocar como cadastro de reserva. Gustavo destacou a situação crítica da área de
elétrica, informando que o campus não dispõe atualmente de nenhum docente efetivo da área.
Informou que o curso de eletrotécnica estava contando apenas com 2 professores substitutos.
Ressaltou ainda que as vagas dessa área são vagas reais e poderiam ser lançadas na planilha
como prioridade número 1(um). Continuando, Gustavo informou que havia solicitado 2 (duas)
vagas para Enfermagem, porém a professora Vanessa Picão havia retornado e o Campus ficou
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pendente apenas de 1(uma) vaga. Ele relembrou, entretanto, que a professora Ivonete Teixeira, da
área de Enfermagem, havia requerido alteração no regime de trabalho para DE(dedicação
exclusiva) e que o pedido havia sido negado. Nesse caso ele sugreriu não lançar essa vaga na
planilha, priorizando a mudança de regime da professora. Gustavo, acrescentou que da área de
Informática pensou em solicitar 1(uma) vaga e de Matemática 1(uma) vaga também. Destacou que
o caso da área de Arquitetura e Urbanismo era similar ao caso da Enfermagem; havia 1(uma)
vaga, entretanto a professora Jéssica Maiana também pediu alteração do regime de trabalho que
também foi negada pela PROEN e ele pensou em não solicitar essa vaga e priorizar a mudança
do regime de trabalho da professora. Gustavo, informou que também será solicitada 2(vagas)
para os profissionais de Atendimento Educacional Especializado- AEE, porém como não são
vagas reais entrariam como cadastro de reserva. Em Educação Matemática, Gustavo destacou
que havia colocado 1(uma) vaga, entretando essa vaga havia sido preenchida com a chegada do
Professor Flávio Ligório. Anderson Almeida pediu a palavra e informou aos conselheiros que o
quantitativo de vagas reais, bem como a s vagas que não têm BPEQ, são informações já
constatadas pela reitoria. Prosseguindo, Gustavo informou que pensou em colocar no cadastro de
reserva todas as vagas que compreendem os professores substitutos e ressaltou que Anderson
Almeida já havia realizado esse levantamento. Apresentada a previsão da planilha de demandas
docentes, Gustavo abriu o espaço para dúvidas e sugestões dos conselheiros. A conselheira
Áurea sugeriu adicionar à planilha as vagas de Enfermagem(Ivonete) e Arquitetura e
Urbanismo(Jéssica), considerando que o pedido de alteração de regime de trabalho das
professoras já havia sido negado. Gustavo informou que caso solicitasse essas vagas, ainda
assim teria que aumentar a carga horária das professoras e o campus ficaria com professor
demais nessa área. Jucinara sugeriu que solicitasse apenas a vaga de Ivonete, tendo em vista de
não faria muita diferença a mudança de 40h para DE e sugeriu priorizar a mudança de Jéssica,
pois a professora tinha apenas de 20h na casa. Anderson destacou que teria cadastro de reserva
para essas vagas. A professora Maria Antonieta pediu a palavra e falou sobre a questão das
vagas de Enfermagem e Arquitetura e Urbanismo. Ela destacou que, legalmente, não poderia sair
um edital oferecendo vaga de DE sendo que um professor do campus já havia solicitado a
mudança de carga horária e que isso poderia gerar um processo. Gustavo sugeriu então solicitar
um professor de 20h, mas Anderson Almeida justificou que um professor de 20h não era
muito vantajoso para o campus. A professora Maria Antonieta sugeriu ainda pensar na área de
Geografia, alegando que as geógrafas do campus tinham apenas 20h e esta va m muito
sobrecarregadas, pois davam conta de tudo e ainda participavam de projetos de extensão,
pesquisa, jornadas etc. Todos os conselheiros de acordo, definiu-se como prioridades: 1ª -
Elétrica (3 vagas), 2ª- Informática (1 vaga) e Matemática (1 vaga). Para cadastro de reserva:
Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos, Geografia e A tendimento
Educacional Especializado. Concluída a pauta Gustavo agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Silmária Neres de Oliveira, lavrei a presente
ata que será lida e assinada por todos.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral
do Câmpus Barreiras , em 30/08/2021, às 16:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriele de Menezes Pereira, Usuário Externo, em
02/09/2021, às 17:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por UANIA SOARES RABELO DE MOURA, Usuário
Externo, em 03/09/2021, às 08:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 03/09/2021, às 19:07, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Áurea Gabriela Moura Gumes , Usuário Externo, em
26/10/2021, às 15:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Chefe do Departamento Administrativo, em 14/12/2021, às 10:57, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Assistente em Administração, em 14/12/2021, às 14:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1892518 e o código CRC 0C244C92.
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