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7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS
IFBA - CAMPUS BARREIRAS

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às 9h, reuniram-se via
Webconferência, 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, Maria da Conceição Fé Alves, Caique Oliveira da Costa, Áurea Gabriela
Moura Gumes, Davi Novaes Ladeia Fogaça e Uania Soares Rabelo de Moura. O Presidente do
Conselho, Gustavo Quirino, iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e
apresentando a seguinte pauta: Informes, Regulamento do processo seletivo de fluxo
contínuo para remoção docente, Indicação de um servidor para comissão que elaborará a
minuta da política de prevenção e combate o assédio sexual no ifba (Processo SEI nº
23278.002257/2021-84), O que ocorrer.  Iniciando os informes, falou sobre as ações prioritárias
para 2021, informou que está aguardando o envio dos dados referentes a aplicação do formulário
de avaliação dos setores para que possa apresentar o resultado final. Falou que participou da
reunião do Colégio de Dirigentes onde foi sinalizado o Plano de Retorno Híbrido, considerando o
plano de vacinação para profissionais da educação. Informou também que outra reunião já havia
sido realizada nesse sentido com a Comissão de Controle do Covid. Continuando. Informou que
em breve o professor Davi estará assumindo o DESUP e que também terá a substituição da
Professora Jane Eyre pelo Professor Erickson. Sobre o Curso de Videografismo, Gustavo
informou que o curso será realizado pela Reitoria e o Campus Barreiras ficará responsável pelas
matrículas e certificação. O conselheiro Davi informou que houve poucos inscritos no referido
curso, e que provavelmente haverá uma nova reabertura das inscrições. Explicou que essa baixa
nas inscrições é preocupante, pois pode direcionar as vagas para outro campus e o campus
Barreiras perder o recurso. Sobre recursos, Gustavo informa que houve um corte de 25% no
recurso do Campus, que está impactando no planejamento das aquisições no ano em curso. A
conselheira Veralice esclarece que é 25% do valor que estava reduzido, o que torna o problema
ainda mais grave. Continuando os informes, falou sobre uma parceria entre IFBA e UFOB para
formar uma Comissão de proficiência para analisar e corrigir as provas de inglês, espanhol e
provavelmente francês. Esse Convênio de Cooperação Técnica será excelente para os
profissionais da região que fazem mestrado e poderão fazer a prova de proficiência em Barreiras.
O Conselheiro Davi pede a palavra, e informa que pessoas têm utilizado o WhatsApp para
solicitar dados dos alunos, se passando por funcionários do IFBA. Solicitou que a Comunicação
Social fizesse uma campanha de alerta e conscientização, esclarecendo que não há no Campus
um whatsapp oficial e que a documentação de aluno só pode ser apresentada presencialmente.
Gustavo colocou que seria interessante fazer um Boletim de Ocorrência sobre o caso. Áurea
pergunta ao Conselheiro Anderson como ficou a questão do empréstimo das pranchetas e sugeriu
que fosse assinado pelo estudante um termo de compromisso para resguardar o Instituto quanto
aos cuidados com o material. Anderson respondeu que o empréstimo das  pranchetas não foi
autorizado, exatamente por conta dos cuidados, pois não há como garantir, e como não têm
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suficiente para todos os cursos, a DIREN achou por bem não contemplar uns e outros não.
Gustavo esclareceu que não há uma regulamentação para empréstimo das pranchetas, como há
com os tablets e chips, o que inviabiliza a cessão. O que pode ser feito é verificar a possibilidade
de utilização das pranchetas no Instituto, utilizando-se todo o protocolo. Dando continuidade.
Gustavo pede autorização ao Conselho para incluir na pauta do dia a indicação do nome de um
servidor para compor a Comissão de elaboração da minuta contra assédio. Todos aprovam por
unanimidade. Dando seguimento a pauta, Gustavo apresenta o Regulamento, lê as sugestões que
foram propostas, fala sobre os critérios e prioridades para a escolha no banco de intenções, e
chama atenção para o ponto 3. Das Vagas - 3.2. Formação acadêmica exigida, e questiona se
essa formação acadêmica não poderia criar um direcionamento de vaga, e se seria o critério
mais justo. Anderson Almeida esclareceu que esse foi o critério utilizado no último processo de
remoção para dar uma isonomia maior, mas precisa ter cuidado e ficar atento, amarrando bem
um barema exclusivamente para isso. Jucinara disse que essa é uma questão delicada, porque o
servidor pode não ter doutorado, depois faz, fica quatro anos afastado, sendo um prejuízo para o
Campus. Em seu entendimento, o servidor que está sendo recebido precisa ter a mesma
formação do que está sendo removido. Davi se posicionou, e disse concordar em parte com a
Conselheira Jucinara. Pois segundo ele, o processo de remoção pode corrigir alguns erros; as
áreas conseguem escolher melhor e definir os líderes de cada área. Anderson concorda com Davi
e Jucinara. Gustavo esclarece que se um servidor com doutorado se aposentar, e não houver
candidatos com doutorado, apenas com mestrado, esses não poderão vir. Jucinara reforça que é
uma constante o Campus Barreiras perder servidores que fizeram sua formação no IFBA, e
depois receber pessoas para fazer. E essa rotatividade é prejudicial para o Campus. Maria
Antonieta colocou  que a formação é um direito do servidor, e que o Campus Barreiras não é um
campus que seja primeira opção, e precisa se pensar nesse dado. Davi esclareceu que o item
3.2. pode ser corrigido pelo item 6 (critério de desempate). A conselheira Aurea concorda com
Davi. Gustavo disse que pode se pensar em fazer rodadas, primeiro chama os doutores, não
havendo, chama os mestres e vai descendo. Fluxo contínuo, duas chamadas, ou abrindo
chamadas contínuas. Davi pergunta que, considerando que o campus esteja com o BPEq
estourado, pode fazer processo de remoção. Gustavo respondeu que sim. Anderson Almeida
informou que é uma troca de um por um, não está chamando, só trocando. Gustavo sugere que a
remoção seja aberta apenas quando abrir concurso, para não desfalcar o campus. Continuando a
análise, Davi coloca sobre o ponto 6.2 e 6.4, e informa que não há EBTT fora do serviço público
federal. Se não tem a função no âmbito municipal e estadual não há necessidade de ter esse
ponto. A alínea "d" e "e" são apenas para serviço público federal. Sugere tirar o item "e", e deixar
apenas o "b", "c" e "d". Adicionando o item "d" no 6.2. Gustavo colocou que no ponto 7 do
cronograma, precisa estabelecer um prazo mínimo para publicação da chamada pública. Com
relação ao item 18.2, Davi colocou que, considerando que o BPEq esteja estourado, saindo um,
pode não voltar outro. Precisa amarrar bem essa questão, senão vai apenas sair e o campus
ficará no prejuízo. Jucinara e Anderson Almeida concordam com Davi. Maria Antonieta sugeriu
que deixasse claro no documento que a troca de vagas será independente do BPEq. Gustavo
colocou que a vaga pode ser redirecionada, podendo trocar a área e sugere retirar o texto
"interesse da administração". Davi colocou que o documento não permite essa troca, precisa
rever o item 3.3.1., nesse item diz não mesma titulação, mas mesma formação. Maria Antonieta 
colocou que já foi utilizado o código de vaga para ser utilizado para qualquer área, e pergunta se
isso mudou. Gustavo disse que não mudou. Então, Maria Antonieta disse não ver impedimento no
ponto. Anderson Almeida disse que precisa pensar essas questões e levar as dúvidas para o
CODIR e CONSUP, porque o documento está sendo construído pelo Campus. Veralice informou
que o item 3.3.1. se for entendido como permuta, amarra o ponto 18.2. Gustavo disse que o ideal
era que a permuta fosse liberada com o código. Concluída a análise do Regulamento, Gustavo
passa para o segundo ponto da pauta: indicação do nome de um servidor para compor a
comissão de combate ao assédio sexual no IFBA, para elaboração da minuta. Faz a leitura
do documento de solicitação e pergunta se algum conselheiro tem interesse em participar. Não
houve manifestação. Então, Gustavo informou que o Comitê Local de Combate ao Assédio,
sugeriu o nome da professora Débora de Jesus Conceição e pediu ao Conselho aprovação do
nome escolhido. Todos concordam e por unanimidade é validado o nome da professora Débora
para compor a comissão de elaboração da minuta. O que ocorrer:  Gustavo informou que foi
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adiada a eleição de Coordenação de Curso em razão da pandemia. Foi reagendada para o
retorno das coordenações para o Campus, mas na mesma semana elevou os casos de COVID no
município, impossibilitando novamente o processo. Nesse ínterim, houve a troca da Coordenação
de Eletromecânica, saindo o professor Carlos Brito e assumindo o professor Valgmar. Houve
também a substituição do DESUP, saindo Jean e assumindo Davi, e do DETEC, saindo Jane e
assumindo Erikson. Gustavo esclarece que ainda será feita a consulta para mudança de
coordenação. Maria Antonieta colocou que essa troca de Coordenação é uma inquietação,
agradece o esclarecimento, e diz que a consulta é importante, pois essa troca é importante. Tem
pessoas que já estão a muito tempo e não podem se perpetuar.  Gustavo informa que a Direção
Geral pensou o tempo de Coordenação, um ano e meio, podendo ser renovado pelo mesmo
período, justamente para evitar essa perpetuação que a conselheira citou. E pergunta ao Conselho
se há alguma objeção para que essa consulta seja feita remotamente. Não houve objeções, todos
concordaram. Prosseguindo com os informes, Gustavo convida a todos para participar do Fale
com a Gestão, logo mais a noite. Jucinara informa que o Campus Barreiras atingiu a meta, até
ultrapassou o número de inscritos no PROSEL. Anderson Almeida parabenizou a comissão
PROSEL, Jucinara, Wilma e Daniel pelo sucesso, e informou que ouviu elogios na reitoria sobre o
engajamento do Campus nesse processo. 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.
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