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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS
IFBA CAMPUS BARREIRAS

 

Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se via Webconferência, na sala
de Reuniões: gustavoquirino (RNP), os conselheiros Anderson Oliveira de Almeida, Davi Novaes Ladeia
Fogaça, Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago, Sandra Samara Pires Farias, Jucinara de Castro
Almeida Pinto, Maurício Mayer, Felipe dos Santos Mendes, Tiago Freitas de Souza e Valquiria da Silva
Fonseca. O presidente do conselho, Gustavo Quirino, iniciou a reunião apresentando a seguinte
pauta: Expediente/Informes (1- Comissão Local de Combate a COVID 19; 2-Comissão de Estudos para
retorno das atividades; 3- Prorrogação dos prazos das comissões; 4- Comissão de Regimento dos Campi; 4-
Implantação de usinas fotovoltaicas) - Ordem do dia (1- Indicação de nomes para o Comitê Central de
Combate a COVID 19; 2- Avaliação da planilha de vagas docentes)- O que ocorrer. Gustavo informou que,
antes da Reitoria, o Campus Barreiras já havia constituído um Comitê Local de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19) que tem como objetivo incorporar todas as
orientações e medidas definidas pelos órgãos competentes e pelo Comitê Central, ampliar o protocolo interno
caso seja necessário, definir novas ações, suspensões e avaliar os casos excepcionais. Gustavo destacou que o
Comitê Local era composto por servidores de diversos segmentos incluindo os profissionais da área da saúde
e que a comissão estava se reunindo periodicamente para definir ações e estudar a minuta que vinha sendo
elaborada pela Reitoria. Prosseguindo, Gustavo informou que foi constituída também uma Comissão para o
planejamento do retorno às atividades regulares do IFBA Campus Barreiras, no contexto da pandemia do
Coronavírus. Gustavo informou que a Secretaria de Educação do Município havia pedido um plano de
contingência para o Campus Barreiras e que até o dia 19/06/2020 este plano seria entregue. Gustavo
aproveitou para ressaltar que o plano de retorno seria apresentado também ao Conselho de Campus para
sugestões. Gustavo acrescentou que a reitoria suspendeu os prazos para a conclusão dos trabalhos das
comissões e que o Campus  Barreiras havia adotado a mesma medida. Entretanto, destacou que aquelas
comissões que tivessem condições de se reunir via Webconferência poderiam dar prosseguimento aos
trabalhos. Gustavo informou, ainda,  que foi formada uma Comissão com o objetivo de rever os regimentos de
cada campus e buscar uma padronização. Sobre as usinas fotovoltaicas Gustavo informou que foi realizado um
estudo que classificou o Campus Barreiras como a região com maior índice de insolação, ficando em primeiro
lugar para receber a instalação das usinas. Ele destacou que o plano era colocar uma quantidade maior em
Barreiras e distribuir para os outros campi. Gustavo ressaltou a economia mensal de energia elétrica que este
sistema iria promover, além de constituir uma área de estudo e pesquisa para os estudantes da instituição.
Concluindo os informes, Gustavo passou a palavra para o Senhor Anderson Almeida para que ele
apresentasse alguns informes do Ensino. Anderson Almeida informou que a PROEN estava com uma proposta
de Curso em EAD para auxiliar os estudantes que são atendidos pelo NAPNE e CAPNE. Além disso,
destacou que o IFBA ficou um tempo sem a Comissão Interna de Avaliação de Cursos Superiores, mas que
agora já podia contar com os trabalhos dessa comissão e que após o retorno das atividades a Direção de
Ensino já oficializaria a solicitação para avaliação do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Informou que a
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Reunião do CONSUP ocorreria nos dias 26 e 27 de julho. Anderson registrou que no dia 22/06/2020
começaria a pré-matrícula dos estudantes do integrado. Ressaltou que seria feito por meio de um questionário
online, que representaria apenas o interesse do aluno na vaga para o ano letivo de 2020 e que ao retorno das
atividades o pai ou responsável deverá comparecer à instituição para efetivação da matrícula. Prosseguindo,
Gustavo informou a todos que o professor Davi Fogaça era o novo Ouvidor do Campus Barreiras e
agradeceu ao professor por ter aceitado o convite. O professor Davi agradeceu o convite e a confiança e
aproveitou a ocasião para perguntar como estavam as discussões sobre o retorno às atividades no âmbito do
IFBA. O professor Davi sinalizou que o Campus Barreiras recebia estudantes de diversos municípios e
ressaltou a importância de pensar o retorno observando essa peculiaridade. Gustavo informou que a comissão
estava pensando nas diversas possibilidades e solicitou que Anderson Almeida levasse a sugestão do professor
Davi para a próxima reunião da Comissão. Continuando a professora Maria Antonieta pediu a palavra para
passar alguns informes sobre o CONSEP. A professora informou que no dia 02/05/2020 ocorreu a 1ª
Reunião Ordinária em que todos os conselheiros tomaram posse. Destacou que nessa primeira reunião ocorreu
a divisão das câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão e que ela escolheu ficar na câmara de ensino. Ela
destacou que no dia 15/06/2020 já ocorreu a reunião da Câmara de Ensino na qual foi constatada a existência
de muitos processos parados, dentre eles os PPCs. Ela informou que já estava analisando 2 (dois)  PPCs e
que no mês de julho devolveria e já pegaria outros mais para analisar. Ela também destacou que inseriu na
pauta de discussões da câmara de ensino as normas acadêmicas do ensino médio, a BNCC, as avaliações e
carga horária. Sandra Samara pediu a palavra e solicitou que a professora Maria Antonieta verificasse se os
PPCs estavam contemplando a área da Educação especial. Feito todos os informes, Gustavo passou para
a ordem do dia: Indicação de nomes para o Comitê Central de Combate a COVID 19. Gustavo informou
que a Reitoria havia pedido a indicação 3 pessoas para composição do Comitê Central, sendo 1 membro
representante do Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da COVID-19, 1 membro representante
do Conselho de Campus do segmento pais/responsáveis e 1 membro representante do Conselho
de Campus do segmento discente. Gustavo informou que já havia indicado o nome de Anderson Almeida
como representante do Comitê Local. Tiago Freitas de Souza aceitou ser o representante do segmento
discente. Como não havia representante dos pais na reunião do Conselho, a Direção ficou responsável por
encaminhar um e-mail para verificar se a representante dos pais tinha interesse e disponibilidade. A próxima
ordem do dia foi a apresentação da planilha de vagas docentes. Antes de apresentar a planilha, Gustavo
explicou a diferença entres os editais de remoção, redistribuição e vagas reais. Gustavo informou que na terça-
feira (08/06/2020) ocorreu uma reunião da Pró-Reitoria de Ensino com a Direção do campus Barreiras que
teve como finalidade consolidar a demanda docente que realmente poderia ser atendida diante da demanda
solicitada pelo campus. Nessa reunião ficou definido que não havia possibilidade de atendimento à demanda
do campus com o cadastro de reserva do concurso e que em algumas áreas tentaria a possibilidade de
preenchimento através de redistribuição. Prosseguindo, Gustavo apresentou a planilha de demandas docentes
2020 para apreciação e aprovação pelo Conselho do campus. A planilha contemplava 4(quatro) vagas para
Engenharia Elétrica, 2(duas) vagas para Informática e 1(uma) vaga para Educação Matemática.  Foram
solicitadas ainda 2(duas) vagas para Enfermagem(SEM BEPEQ),  1(uma) vaga para
Matemática(APOSENTARIA RECENTE), 1(uma) vaga para Arquitetura e Urbanismo((SEM BEPEQ) e
2(duas) vagas para Professor de Atendimento Educacional Especializado (SEM BEPEQ). Gustavo ressaltou
que as vagas que estavam sem BEPEQ deveriam recorrer à contratação de professores substitutos.
Apresentada a planilha de demandas docentes, Gustavo abriu o espaço para questionamentos e sugestões.
Todos os conselheiros manifestaram parecer favorável à planilha de vagas docentes. Todos de acordo,
Gustavo informou que encaminhará a planilha para a PROEN.REI para que fossem adotadas as providências
necessárias. O que ocorrer: O senhor Maurício Mayer, representante da Sociedade Civil, pediu a palavra e
manifestou interesse em contribuir com o IFBA nas questões relacionadas às usinas fotovoltaicas. Ele destacou
que era Engenheiro Civil e que poderia contribuir com o seus conhecimentos na área. Solicitou ainda inserir
mais um cadeira no conselho para o Senhor Délio que era Engenheiro Eletricista e que também tinha muito
conhecimento para agregar. Gustavo agradeceu a solicitude e informou que a quantidade de membros do
Conselho era de acordo com o Regimento, mas que iria verificar as possibilidades legais para atender a
sugestão do conselheiro. Gustavo aproveitou a ocasião para ressaltar que o IFBA estava participando do
projeto Coronavidas e que cerca de 700 (setecentos) equipamentos de proteção seriam distribuídos para os
profissionais de saúde do município. Destacou também que  a professora Maria Antonieta estava a frente do
projeto de confecção de Álcool gel e que o projeto  “Atendimento psicológico on-line para estudantes da
cidade de Barreiras como estratégia de redução dos impactos subjetivos da COVID-19" de autoria
da professora Solange Perdigão havia sido aprovado pelo Edital 11/2020. O professor Davi pediu a palavra e
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registrou que estava trabalhando na divulgação de algumas peças informativas sobre a Ouvidoria junto com o
servidor Daniel da Comunicação Social. Pediu para aqueles que pudessem, divulgasse também nas suas redes
sociais a fim de alcançar um maior número de pessoas. Feito isso, 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. 
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