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Aos dezessete 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
(Presidente), Anderson Oliveira de Almeida, Maria Antonieta Pereira de Almeida Santiago,
Jucinara de Castro Almeida Pinto, Veralice Ribeiro dos Santos dos Santos, Áurea Gabriela
Gumes, Maria da Conceição Fé Alves e Débora de Jesus Conceição. A reunião contou também
com a participação especial da coordenadora do Curso Técnico em Eletrotécnica, professora
Núbia Cristina Oliveira Silva. O Presidente do Conselho, Gustavo Quirino, iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos e apresentando os informes. Gustavo informou que o
Conselho de Campus (Biênio 2019-2021) venceria em 12/09/2021 e que seria necessário realizar
uma consulta à comunidade. Ele ressaltou que convocaria os conselheiros para uma reunião
extraordinária no mês de julho com o objetivo de começar a organizar o processo eleitoral para
escolha dos novos membros do conselho. A conselheira Maria Antonieta pediu a palavra para
informar que em 18/06/2021 aconteceria uma reunião do CONSEP e que umas das pautas seria
a discussão sobre uma proposta que visava a aprovação dos calendários acadêmicos pelos
Conselhos de Campus. Prosseguindo, Gustavo informou que a reunião contaria com a presença
da professora Núbia para falar a respeito da situação atual do Curso Técnico em Eletrotécnica.
Posto isso, passou à apresentação da pauta: 1- Escolha de relatoria dos Regimentos dos
Colegiados de Cursos Superiores. Gustavo informou que os Regimentos dos Cursos
Superiores estavam pendentes de avaliação e que a Reitora havia autorizado que essas
avaliações fossem feitas pelos conselhos de campus. Nesta ocasião, Gustavo apresentou a
Recomendação Administrativa n.º 01, de 19 de março de 2021, que autoriza os conselhos a
aprovarem os Regimentos dos Colegiados de cursos. Apresentou também a Resolução n.º 23, de
23 de maio de 2019, que aprova as normas acadêmicas do Ensino superior do IFBA e que
nortearia a relatoria dos regimentos, e, exibiu, ainda, a solicitação do Chefe do Departamento de
Ensino Superior/DESUP, Davi Fogaça, que encaminhou os Regimentos Internos dos Colegiados
de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Alimentos e da Licenciatura em Matemática para que
fossem apreciados e aprovados. Neste contexto, Gustavo apresentou duas sugestões; a primeira
foi os membros presentes na reunião se dividirem em duplas, de modo que cada 2 conselheiros
ficassem responsáveis por avaliar 1 regimento, e a segunda foi a criação de uma comissão com
todos os conselheiros e juntos avaliarem todos os Regimentos. Anderson Almeida pediu a palavra
e informou que preferia a opção de dividir em duplas. Os demais conselheiros concordaram com
Anderson Almeida e os Regimentos ficaram distribuídos da seguinte forma: a) Regimento de
Engenharia de Alimentos (Gustavo Quirino e Maria Antonieta Santiago); ( b ) Regimento de
Arquitetura e Urbanismo (Anderson Almeida e Áurea Gabriela Gumes); ( c ) Regimento de
Licenciatura em Matemática (Jucinara Castro, Veralice Ribeiro e Maria da Conceição Fé).
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Gustavo informou que a próxima Reunião Ordinária seria em 12.08.2021 e que já era para estar
com o relato pronto para avaliação e aprovação. Anderson Almeida destacou que o IFBA ainda
estava utilizando o Regimento do CEFET e que estava procurando este documento para usar
como base na avaliação, juntamente à Resolução n.º 23, de 23 de maio de 2019, e que, tão logo
ele encontrasse, compartilharia com os conselheiros. Gustavo sinalizou que ao final da reunião
encaminharia, via e-mail, os regimentos e a Resolução n.º 23, de 23 de maio de 2019, para os
membros. O próximo ponto da pauta foi 2- Situação do Curso de Eletrotécnica. Sobre este
ponto, Gustavo iniciou informando que o processo de Remoção do professor Diego Salvador já
estava praticamente certo e que o campus ficaria sem professor efetivo da área de elétrica para o
Curso de Eletrotécnica. Gustavo destacou que, dada a dificuldade de manter em pleno
funcionamento o curso de Eletrotécnica, ele estava pensando em mudar a rota e investir na oferta
de Cursos EAD. Ele informou que solicitou uma reunião com as servidoras Elisângela e Jaqueline
para saber como o campus poderia oferecer esse tipo de curso. Anderson Almeida reforçou a fala
de gustavo e sugeriu finalizar as entradas do curso de eletrotécnica e investir em cursos EAD.
Gustavo informou que diante dessa situação convidou a professor Núbia para falar da real
situação do curso de Eletrotécnica no Campus Barreiras. De posse da palavra, a professora
Núbia relatou que estava na coordenação do curso há 8 anos, pois nenhum outro professor havia
manifestado interesse e que ela acabava ficando para ajudar os alunos. Ela destacou que havia
conversado anteriormente com Jane Eyre sobre a possibilidade encerrar a oferta de vagas para o
curso de Eletrotécnica e que em seguida conversou com Anderson Almeida e Gustavo. Ela
informou que o curso perdeu 4(quatro) professores e que desde então ela vivia uma saga pedindo
professores para a PROEN que não liberava. Ela ressaltou que o curso tem se mantido com os
professores substitutos que ficam somente 2 anos e vão embora, e que essa troca impacta
bastante no desempenho dos alunos. Ela destacou que são ofertadas cerca de 80 vagas ao ano e
que formam em média 6 alunos. Ela ressaltou também que o curso de eletrotécnica é muito difícil,
com um nível de complexidade muito alto, e que os alunos entram sem base alguma e não
conseguem dar conta do currículo. Núbia acrescentou que o curso, além do volume de trabalho,
tem um custo muito alto para a instituição e que muitas vezes o aluno nem quer fazer o curso de
eletrotécnica. Ela relatou que é professora do 1ª ano e que tem notado que esses alunos que
entram não sabem nem o que é o curso de eletrotécnica. Vera pediu a palavra e registrou que na
divulgação do PROSEL tem visto uma grande procura pelo curso de eletrotécnica e que lamenta a
situação atual do curso e agradeceu também o empenho da professora Núbia. Anderson registrou
que considerando a dificuldade de contratação de professor, o baixo número de formandos, a falta
de afinidade dos alunos que entram no curso, faz-se necessário pensar na oferta ou não do curso
para o próximo semestre. Anderson registrou que com a pandemia ainda tem conseguindo manter
as aulas de eletrotécnica, pois as disciplinas práticas não estão sendo ofertadas, mas que com o
fim da quarentena não saberá como fazer, pois tem apenas 2 professores substitutos e que estes
ainda dão aulas para outros cursos. Núbia informou que tinha uma planilha com o número de
entradas e saídas dos alunos e que caso alguém tivesse interesse em olhar ela poderia
disponibilizar. Concluída a fala de Núbia, Gustavo abriu o espaço para dúvidas e/ou sugestões. A
professora Maria Antonieta externou sua tristeza, lamentou a situação do curso e concordou com a
fala da professora Núbia. Jucinara pediu a palavra e ressaltou que o curso de eletrotécnica tem
bastante procura e uma excelente empregabilidade, porém tem esbarrado na falta de docente.
Núbia ressaltou que o problema do curso é antigo e que já houve inclusive concurso que não teve
professores aprovados. Gustavo sugeriu que Núbia redigisse um relatório sobre a situação do
Curso de Eletrotécnica, contendo informações sobre: (a) Inscrições (b) Entrada (c) Saída (d)
Docentes (e) Carga Horária das Disciplinas e outras informações que a coordenadora julgasse
relevantes e que esse relatório fosse apresentado para a comunidade e retornasse ao conselho
para decidir se ofertaria ou não o curso no 2021.2. Núbia sugeriu não ofertar o curso no 2021.2,
pois não tem professor. Jucinara sugeriu dar uma pausa na oferta de vagas e pensar uma solução.
Gustavo destacou que teria que pensar nisso o quanto antes, pois caso não houvesse fechamento
do curso ele precisaria solicitar professores da área de elétrica. Gustavo perguntou se Núbia
poderia entregar o relatório no retorno das férias docentes. Núbia destacou que não dependeria
somente dela, pois os dados pertenciam a CORES que também estava em uma situação
delicada. Núbia registrou que o maior problema do curso é a falta de docentes. Jucinara
relembrou que o curso de turismo também havia fechado por falta de professor. Áurea pediu a fala
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e registrou que percebia uma grande distinção entre os cursos diurnos e noturnos do IFBA, e que
faltava acolhimento aos alunos que chegavam com dificuldades. Anderson relatou que também
notava um certo descaso com o noturno e que o campus precisava recuperar a valorização
desses cursos, que em sua maior parte são alunos que trabalhavam durante o dia e enxergavam o
curso como uma mudança de vida. Ressaltou ainda, que a dificuldade dos alunos é real, mas que
era responsabilidade do campus amparar esses alunos e oferecer equidade. Núbia retificou a sua
posição a favor do fechamento do curso, caso não haja professores. Gustavo destacou que essa
área tem algumas peculiaridades como a escassez de profissionais, a falta de interesse dos
docentes em vir para o campus Barreiras, mesmo remotamente, além da falta de verba para
realizar os concursos públicos que tem dificultado ainda mais o processo.Vera ressaltou a
necessidade de apresentar essa situação para a comunidade para embasar a decisão da
direção. Gustavo solicitou o relato de Núbia para a primeira semana após as férias docentes e
que justificaria à PROEN o motivo para o não envio da planilha de vagas docentes para concurso
público. Sobre os relatos dos Regimentos Internos dos Colegiados dos Cursos Superiores,
Gustavo informou que seriam apresentados na Reunião Extraordinária do Conselho de Campus,
agendada para o dia 29/07/2021. O que ocorrer: A professora Débora pediu a fala e externou
sua tristeza em saber da possibilidade de fechamento do curso de eletrotécnica. A professora
sugeriu a abertura de um edital com vagas específicas para o campus Barreiras. Gustavo informou
que era uma medida que ajudaria, mas que tinha o risco de não ter inscritos como já havia
acontecido em ocasiões anteriores. Todos os membros de acordo, a próxima reunião
Extraordinária ficou agendada para o dia 29 de julho de 2021. 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 16:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 03/09/2021, às 19:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

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 ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Diretor(a) de Ensino, em 13/12/2021, às 15:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA DE JESUS CONCEICAO, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 13/12/2021, às 15:49, 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 10:47, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Assistente em Administração, em 14/12/2021, às 14:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1947386 e o código CRC 8D3ABD2E.
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