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Aos dez dias do mês de fevereiro 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 (Presidente), Davi Novaes Ladeia Fogaça, Anderson Oliveira de Almeida, Jucinara de
Castro Almeida Pinto, Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos, Áurea Gabriela Moura Gumes,
Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago, Maria da Conceição Fé Alves e Caique Oliveira da
Costa. O Presidente do Conselho, Gustavo Quirino, iniciou a reunião agradecendo a presença
de todos e apresentando os informes: iniciou falando sobre a aquisição dos materiais COVID 19,
que o orçamento veio específico para este fim. Sobre o retorno das atividades presenciais, disse
não haver previsão para o retorno. Quanto a contratação da merenda escolar, esclarece que em
razão da pandemia o processo que estava em andamento passou do prazo, por este motivo não
poderá mais ser assinado, Assim, será necessário fazer um novo processo. Que passará pelos
cortes de orçamento do Governo Federal, dotação orçamentária e termo de referência mais
restritivo. Davi perguntou quanto é o subsídio do Governo por merenda/aluno. Veralice respondeu
que em média R$ 3,90/dia/aluno. Gustavo esclarece que no novo contrato, os estudantes
informarão quais dias irão lanchar, e será feita uma previsão semanal, que gerará economia, pois
não terá desperdício. Jucinara questionou se o estudante resolver lanchar nos dias que não fez
previsão, caso tenha aula no turno oposto. Gustavo respondeu que como será aprovisionado não
haverá desperdício, então um caso ou outro, não terá problema. Aurea perguntou sobre a
possibilidade dos estudantes dos cursos superiores lancharem nos três turnos de aulas
obrigatórias. Juscinara informa que o custo é alto. Gustavo disse não ter como confirmar ou não
essa questão, antes de um estudo a respeito, que a Comissão fará esse estudo para verificar a
possibilidade. Áurea colocou que o custo de um almoço é de R$ 12,00/dia, que fica muito oneroso
para o estudante, e sugeriu a disponibilização de um almoço mais barato feito pelo Campus,
mesmo que fosse cobrado. Jucinara esclarece que almoço e jantar não está previsto o contrato de
merenda escolar, para tanto seria preciso um outro contrato. Davi questiona se não há a
possibilidade de fazer um espaço, tipo restaurante universitário, que contemplasse também os
servidores, pois alguns almoçam também no Campus. Anderson Almeida colocou que houve a
doação de uma geladeira, para que os estudantes colocassem seus lanches para evitar perdas.
Davi disponibilizou um microondas do laboratório de alimentos, pois tem dois no laboratório, e um
é o suficiente. Veralice lembrou aos Conselheiros que o Campus tem um contrato firmado com
uma Empresa na Cantina, que em razão desse contrato o Campus não pode fazer nada que
possa gerar um prejuízo para a Empresa contratada. Jucinara disse que tem o auxílio do PAAE,
que pode ser utilizado como auxílio alimentação para os estudantes com vulnerabilidade
socioeconomica. Áurea diz qe as pouas do PAAE são importantes, mas são poucas. Davi disse
que talvez a solução fosse os estudantes se organizarem em um espaço, para fazer seus próprios
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alimentos. Áurea disse que a sugestão de Davi é valida, porém precisa ser pensada com cuidado,
porque é muita gente manuzeando as coisas ao mesmo tempo. Gustavo colocou que esse
assunto precisará ser estudando com mais tempo e cuidado e será tratado em outro momento.
Dando continuidade a pauta, falou sobre as placas fotovoltáicas, que serão instaladas no teto dos
prédios, por falta de recursos para construir estrutura própria. Esclarece que ainda não em data
marcada para o início da instalação e nem prazo, mas a expectativa é grande, considerando a
economia extrema de energia no Campus. Informou que a servidora Ana Carolina será removida
para o Campus Valença em virtude da chegada de dois servidores, Professora Silvana Amorim e
Professor Flávio Ligório. Será removido também o servidor Givaldo para o Campus de Jacobina.
Juscinara questiona se já tem previsão de concurso. Gustavo diz que não, mas que será
solicitado. Sobre o retorno das atividades remotas, Gustavo informa que os cursos superiores e
subsequentes será no dia 03 de fevereiro, e do  Interado no dia 22 de fevereiro de 2021. Sobre o
formulário de avaliação de gestão, Gustavo informou que já se reuniu com a Comissão para
adaptar o formulário e fazer a pesquisa de satisfação dos setores. Maria Antonieta perguntou se
será feita eleição dos novos Coordenadores. Gustavo respondeu que ja está marcada a consulta
para verificação dos interessados para a próxima semana. Informou com grande satisfação que
chegou ao Campus uma aquisição de 364 livros de Arquitetura e Urbanismo. E que o Campus
fará uma parceria com a EBESCO, que disponibilizará um acervo digital para toda comunidade.
Passando para o próximo ponto da pauta, falou sobre a indicação de um Conselheiro para a
Subcomissão da Jornada Flexibilizada, que terá a função de avaliar os servidores e setores que
podem ter suas jornadas flexibilizadas. A Direção Geral sugere a Conselheira Jucinara para
Subcomissão. Gustavo pediu que os Conselheiros se manifestassem quanto a indicação, todos
foram favoráveis e ratificaram a indicação. O ultimo ponto da pauta, foi o balanço  das atividades
2020. Gustavo apresenta slides com as atividades realizadas em sua gestão no período proposto
e informa que a Direção Geral fará uma reunião geral para apresentar à Comunidade. Finalizando,
Gustavo apresenta o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Campus para
apreciação e aprovação: 10/02/2021, 14/04/2021, 16/06/2021, 11/08/2021, 13/10/2021 e
08/12/2021, no turno da manhã, às 9h. Aprovado por unanimidade o Calendário, e 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
do Câmpus Barreiras , em 30/08/2021, às 15:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Caique Oliveira Da Costa, Usuário Externo, em
30/08/2021, às 17:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 03/09/2021, às 19:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Áurea Gabriela Moura Gumes , Usuário Externo, em
13/10/2021, às 17:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANTONIETA PEREIRA ALMEIDA
SANTIAGO, Professor Efetivo, em 14/10/2021, às 10:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DAVI NOVAES LADEIA FOGACA, Professor
Efetivo, em 14/10/2021, às 15:30, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 19/10/2021, às 10:57, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 21/10/2021, às 11:30, conforme decreto
nº 8.539/2015.
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informando o código verificador 1968945 e o código CRC C3DE0DE5.
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