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5ª REUNIÃO ORDINÁRIO DO CONSELHO DE CAMPUS 
IFBA - CAMPUS BARREIRAS 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, às 9h, reuniram-se via Web Conferência, na
sala de Reuniões: gustavoquirino (RNP), os Conselheiros Anderson Oliveira de Almeida, Caique Oliveira da
Costa, Jucinara de Castro Almeida Pinto,  Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago, Maria da Conceição
Fé Alves, Uania Soares Rabelo de Moura e Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos. O Presidente do
Conselho, Gustavo da Silva Quirino, iniciou a reunião agradecendo a presença dos Conselheiros e
apresentando a seguinte pauta: Expediente/Informes (1- Alteração na composição do Conselho de Campus;
2- Andamento do processo de implantação de usinas fotovoltaicas; 3- Processos de aquisição em 2020 -
Projeto Emenda Parlamentar; 4-  Comissões: Comitê de Combate - Comissão de Retorno; 5- Processo de
retomada das atividades de Ensino - Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais
(AENPE’s): Plano de Contingência - Resolução 19 - Portaria 3304; Capacitação Docente; Empréstimo de
Tablets e Chips; Auxílio Emergencial; Auxílio Inclusão Digital; Acolhimento; Calendário Emergencial. Ordem
do dia (1- Apresentação do Calendário Emergencial; 2- Solicitações de mudança de regime de trabalho)- O
que ocorrer. Gustavo informou sobre a alteração que precisou ser feita na composição do Conselho de
Campus, em virtude da saída das conselheiras Sandra Samara Pires Farias e Maria Conceição do Santos, em
razão da mudança de Gestão Acadêmica. Informou ainda que com as alterações os Conselheiros da Gestão
Acadêmica estão sem suplentes, pois as cadeiras só podem ser ocupadas via processo eleitora. Dando
prosseguimento, Gustavo falou a respeito do andamento do processo de implantação de usinas fotovoltaicas,
informou que primeiramente, o Campus seria contemplado com quatro usinas, porém a Reitoria
considerando o estudo que foi feito sobre Barreiras ser a região com maior indice de insolação, autorizou a
instalação de doze usinas, que trará uma economia mensal de energia elétrica considerável ao Campus, além
de distribuir energia para outros Campi, e ainda promovendo os estudos na área de pesquisa e extensão para
os estudantes da instituição. Gustavo perguntou se todos os Conselheios tinham acesso ao ambiente do
SEI/IFBA para acesso/conhecimento do processo de implantação das usinas. Os Conselheiros Caique e
Uania responderam que não tinham acesso. Então, Gustavo se comprometeu a providenciar junto a Reitoria o
acesso para os Conselheiros (externos). Prosseguindo, Gustavo falou sobre os processos de aquisição em
2020, e informou que o Campus tem dois tipos de recurso, o de custeio e investimento. Com relação aos
recursos destinados ao custeio, o Campus tem economizado, e está tudo dentro da normalidade, porém não
acontece o mesmo com os recursos de investimento, que são destinados a aquisição de bens
permanentes, pois a cada ano o repasse desse recurso está em maior defasagem, em função disso, foi feito um
levantamento das principais necessidades do Campus e optou-se por fazer Projetos de Emenda Parlamentar
no sentido de adquirir recursos para aquisição de equipamentos para os laboratórios do Campus. Gustavo
abriu para perguntas sobre os assuntos colocados. Como não teve nenhuma colocação, prosseguiu,
informando sobre a realização da XII Jornada Científica do IFBA, que acontecerá entre os dias 21 a 23 de
outubro de 2020, na oportunidade convidou todos os conselheiros à participar. Sobre o retorno das atividades
remotas, Gustavo informou que duas Comissões foram formadas e estão trabalhando nesse sentido. O Comitê
de combate ao COVID (que visa a segurança) e a Comissão de Retorno (que ficou responsável pelo estudo
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dos calendários e carga horária docentes). Informou que as duas comissões estão subdivididas em várias áreas
e trabalham desde junho/2020, visando o retorno das atividades, AENPEs - Atividades Educacionais Não
Presenciais Emergenciais. Gustavo esclareceu que para que a realização das AENPs acontecessem, algumas
medidas precisaram ser tomadas como o empréstimo de bens do Instituto para os servidores que estão
trabalhando em casa, como notbooks, computadores de mesa, cadeiras, emprestimos esses amparados na
Portaria 3304, que rege como der ser feito o emprestimo de bens a servidores e estagiários, tudo devidamente
oficializado via SEI. Para os estudantes, o IFBA estará disponibilizando Tablets (70) e Chips, na modalidade
de emprestimo para distribuir aos estuantes em situação de vulnerabilidade econômica; outra ação é a
disponibilização do Auxílio Emergencial, um recurso no valor de R$200,00, e ainda o Auxílio Inclusão Digital,
onde os estudantes participarão de um Edital, e sendo contemplados, poderão adquirindo equipamentos e
internet, sendo ressarcidos pelo IFBA na apresentação da nota fiscal. Gustavo informou que no último sábado
(17/10/2020) foram distribuídos no Campus 12 (doze) dos 70 (setenta) Tablets. A conselheira Jucinara pede a
palavra, e informa que tem alguns estudantes na recepção do Campus querendo saber sobre a entrega dos
tablets. E perguntou a Gustavo se a Direção geral poderia dar alguma posição. Gustavo informou que seriam
retomadas as distribuições dos equipamentos no dia 21/10/2020 (quarta-feira), das 8h às 11h. Informou ainda
que os chips ainda não chegaram e que está no aguardo. Sobre o acolhimento, Gustavo informou que as
atividades (AENPEs) iniciaram em 19.10.2020, e que o acolhimento estará sendo feito via as plataformas
digitais, nesse sentido pede ao Conselheiro Anderson que fale a respeito. Com a palavra, Anderson ratifica as
informações prestadas por Gustavo e informou que no acolhimento serão pretados aos estudantes todos os
esclarecimentos sobre as novas rotinas de trabalho e estudo. Informou ainda que estão programadas oficinas
que apresentarão as plataformas digitais que serão utilizadas, como o Google Class. Finalizada sua fala, o
professor Anderson passa a palavra para a Conselheira Maria Antonieta, representante do Campus no
CONSEPE, que informa que no próximo dia 27.10.2020, às 9h, acontecerá uma audiência do CONSEPE no
Campus, maiores informações estarão sendo divulgadas posteriormente. Concluído os informes, Gustavo
passou para a ordem do dia: Solicitou a Conselheira Maria Antonieta, que apresentasse os calendários letivos
emergenciais do cursos Superiores, Subsequentes e Integrado. Retomando a palavra, a conselheira enfatiza
que os calendários estavam em processo de estudo desde o mês de agosto/2020 pela Comissão de Retorno
do IFBA, onde foram concluídos os trabalhos em outubro/2020. Apresentou primeiramente o calendário
emergencial dos cursos superiores, que terá inicio em 19/10/2020 (remomeço), finalizando em 20/03/2021.
Segue, apresentando o calendário do subsequente, onde esclareceu que tem a mesma data de início e término,
porém há mudanças em algumas datas, considerando que existem atividades, como o Conselho de Classe, que
no superior não tem. Concluiu com a apresentação do calendário do integrado, que diferente dos calendários
anteriores que são conclusivos, de semestres que estavam em andamento, esse (o integrado) tem um formato
integrativo, com atividades diferenciadas e não curriculares, início em 19/10/2020 e término em 18/12/2020. O
Conselheiro Caique questionou como os estudantes que não receberam os Tablets, chips ou auxílios vão
poder participar das atividades. Gustavo respondeu dizendo que, os tablets já estão sendo distribuídos e os
chips estão chegando, que é só uma questão de tempo, e que nenhum aluno será prejudicado. Anderson
complementou dizendo que precisa da colaboração dos estudantes para divulgação dos informes e atividades,
para que haja uma abrangência maior e que a informação chegue para que todos se sintam envolvidos e
participantes do processo. Concluído os esclarecimentos sobre os calendários emergenciais, Gustavo
apresenta as solicitações de mudança de regime de trabalho das docentes Jéssica Mayana Pereira Silva,
docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, Processo SEI nº 23286.003686/2019-55, e da
docente Ivonete Teixeira Leite de Queiroz, Processo SEI nº 23286.001849/2020-07, do Curso de
Enfermagem. Gustavo apresenta primeiramente o processo da professora Jéssica, feito em 2019, e tramitado
nas instâncias necessárias do IFBA. Esclareceu que a Gestão anterior já havia dado o parecer favorácel a
mudança de regime de trabalho em função da remoção da professora Damile Menezes. Na sequência,
apresenta também o parecer favorável da Coordenação de Curso que informa que além da DE solicita pela
professora Jéssica, o curso necessitará da contratação de mais dois professores para 2021, pois o curso de
Arquitetura e Urbanismo é o que tem mais alunos no Campus. Porém explicou que o pedido foi indeferido pela
Reitoria em razão do BPEQ, e apresenta o quadro, que diz que o Campus está em deficit. Gustavo colocou
que essa situação num Campus como o de Barreiras, com tantos cursos, é normal. Esclareceu que apesar do
indeferimento pela Reitoria, como é uma demanda real, trouxe para o Conselho de Campus para um parecer e
novo encaminhamento. Apresentado todos os documentos, que já haviam sido lidos previamente pelos
conselheiros, Gustavo perguntou se os conselheiros manifestavam parecer favorável a mudança de regime de
trabalho da professora Jéssica. Todos os conselheiros foram favoráveis por unanimidade. A conselheira Uania
pediu esclarecimentos sobre o item 5 do Parecer REI/CPPD.REI quanto a remoção da professora Damile.

Ata DG.BAR 1960754         SEI 23286.001846/2021-46 / pg. 2



Gustavo informou que a remoção da professora Damile foi feito fora do processo regular de remoção e que a
gestão anterior documentou tudo, e que essa questão não impacta na mudança de regime de trabalho ora
apresentada. Gustavo passou a apresentar o processo da professora Ivonete, onde a servidora
solicitou mudança de regime de trabalho de 40h para 40h DE, o processo foi enviado em junho/2020,
mais recente que o anterior. Esclareceu que a mudança de regime solicitada impacta nas atividade de extensão
e pesquisa, pois a docente terá dedicação exclusiva à instituição. Apresentou os documentos constantes no
processo, já previamente lidos pelos conselheiros e informou o indeferimento por parte da Reitoria. Em razão
desse indeferimento, foi feito um estudo de carga horaria que justificará a necessidade da mudança de regime,
assim como o parecer do Conselho de Campus, para um novo encaminhamento. Gustavo perguntou aos
conselheiros se todos são favoráveis a mudança de regime de trabalho da professora Ivonete. Todos os
conselheiros se manifestaram de acordo ao pleito da docente. Finalizando, Gustavo apresentou o ultimo ponto
da reunião, o que ocorrer, e perguntou se algum conselheiro tem algum informe ou colocação. Jucinara
perguntou sobre o PROSEL, se já há alguma definição. Gustavo disse que ainda não tem nenhuma posição da
Reitoria a respeito. Anderson informou que está sendo cogitado fazer a modalidade sorteio e/ou aproveitar a
lista dos estudantes que passaram no último processo e não foram chamados. Jucinara disse que é contra.
Anderson disse que essa não é uma posição só dela, que as discussões estão encalouradas. Jucinara
continuou dizendo que reaproveitar a lista, prejudica os alunos novos que querem entrar. Anderson disse que
não sabe o que prejudica mais, não fazer o processo seletivo ou chamar os que já foram aprovados. Gustavo
disse que buscará informações a respeito junto a Reitoria. Gustavo finalizou falando sobre a importância das
reuniões do Conselho de Campus para legitimação das decisões. A conselheira Veralice concordou com a fala
de Gustavo. Concluída a pauta Gustavo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada
mais havendo a tratar, eu Guedma Galgane Araujo Castello Branco, lavrei a presente ata que será lida e
assinada por todos

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a) Geral
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