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Aos doze dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte um, às 9h, reuniram-se via Web
Conferência, por meio da plataforma Google Meet, os conselheiros 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, Gabriele de
Menezes Pereira e Débora de Jesus Conceição. O conselheiro Anderson Oliveira de Almeida
iniciou informando que a reunião seria presidida por ele, tendo em vista a licença paternidade do
presidente do Conselho, Gustavo Quirino. Prosseguiu com a exposição da pauta do dia:
1-Informes; 2-Apresentação dos Relatórios dos Regimentos Internos dos Colegiados dos Cursos
Superiores; 3-Organização do Processo Eleitoral para escolha dos novos membros do Conselho
de Campus e 4-O que ocorrer. Anderson Almeida destacou que o relato do Regimento do
Colegiado do Curso de Engenharia de Alimentos não seria feito nesta reunião, pois os
conselheiros Gustavo Quirino e Ma r i a Antonieta não tiveram tempo hábil para concluir.
Continuando, a conselheira Jucinara deu início ao relato das sugestões de alteração no
Regimento Interno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática. No Art. 1º, sugeriu
trocar o termo “ função normativa” por “função consultiva”. No Art. 2º acrescentar o nome “Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA” em vez de colocar somente a sigla “CONSEPE”,
considerando que foi citado pela primeira vez no texto. No Art. 4º sugeriu excluir o § 4º, justificando
que a informação já estava contida no §6º do art. 3º. Sugeriu excluir também o Parágrafo Único,
após o Art. 6º, pois repetia a mesma informação contida §6º do art. 3ª. Anderson Almeida pediu a
fala e sugeriu inserir no Art. 8º a figura do vice-presidente do colegiado. Ele destacou que já fazia
isso no colegiado de matemática e que agilizava bastante o processo. Jucinara destacou que na
Resolução 23/2019 não constava essa informação e Anderson Almeida sinalizou que havia um
tópico que falava da organização dos colegiados e que dava para seguir por essa linha. Ainda no
Art. 8º Débora sugeriu substituir o termo “mais idoso” por “maior idade”. Áurea sugeriu acrescentar
também a informação de que em caso de ausência do presidente e do vice-presidente, assumiria
a presidência do Colegiado, um dos membros docentes, escolhido pela maioria simples dos
votos entre os membros do Colegiado do Curso e, em caso de empate, o de maior idade
assumiria o cargo vago, até que fosse escolhido um novo coordenador de curso. Nessa ocasião,
Anderson Almeida abriu um parêntese e informou que o relato seria encaminhado ao colegiado
que analisaria as alterações e devolveria em seguida para o Conselho de Campus. Prosseguindo,
no Capítulo III, das atribuições do colegiado, Jucinara sugeriu utilizar as que já estão dispostas no
art. 9º na Resolução 23/2019. No capítulo V, Art. 13, sugeriu excluir o § 4º em caso de inclui r a
figura do(a) vice-presidente. No Art. 17 sugeriu explicar melhor a questão das instâncias, além de
alterar o quórum mínimo de 50% para 50% + 1. No Art. 19 sugeriu rever se não está redundante a
informação do que deve constar na ata. No Art. 2 1 sugeriu trocar o termo “discutir a ata” por
“leitura da ata”. Anderson pediu novamente a fala e sugeriu, acrescentar no Art. 20 a escolha de
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um(a) secretário(a) entre os membros do colegiado para elaborar as atas das reuniões. Sugeriu
ainda inserir um parágrafo único para dizer que em caso de ausência do(a) secretário(a) seria
escolhido um dos membros presentes para redigir o documento. Anderson sugeriu também mover
a parte que trata dos casos omissos para o penúltimo artigo. Jucinara acrescentou que além das
alterações conceituais foram feitas também algumas correções ortográficas identificadas pelas
conselheiras, que alegaram não ser área. Concluído o relato, Anderson Almeida perguntou aos
conselheiros se todos estavam de acordo. As sugestões e alterações no Regimento Interno do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática foram aprovadas por unanimidade pelo
conselho. Prosseguindo deu-se inicio ao relato do Regimento do Colegiado do Curso de
Arquitetura e Urbanismo pelo conselheiro Anderson em parceria com Auréa. Anderson iniciou
sugerindo alterar a ordem dos artigos, trazendo o Art. 4º para a primeira posição. Anderson
justificou que o Art. 4º trazia as informações sobre o objeto do colegiado e que essa infomação
ficaria melhor no Art. 1. Os conselheiros avaliaram a questão e juntos decidiram colocar o Art. 4º
como o 2º. Anderson sugeriu ainda retirar do Art 4º a menção feita às Normas para Organização
dos Colegiados dos Cursos de Graduação Plena do IFBA, instituídas pela Portaria nº 617, de 04
de novembro de 2002, tendo em vista que ainda era da época do CEFET e não poderia ser mais
utilizada. Sugeriu utilizar somente a Resolução 23/2019. No § 4º do Art. 6º, Anderson sugeriu
trocar o termo “docente que lecione” por “docente apto a lecionar” para evitar confusão. A
conselheira Maria Antonieta concordou com a substituição do termo e justificou que ela mesma
dava aulas em semestre ímpar no curso de Engenharia de Alimentos. A professora Débora pediu
para voltar ao Art. 8º do Regimento Interno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática
e alterar o termo “maior idade” por “maior em idade” para não dar brecha para outras
interpretações. No § 5° do Art. 6º, Anderson sugeriu acrescentar o Helios Voting para a votação
eletrônica, caso não fosse possível pelo SUAP. No Art. 7º, sugeriu melhorar o texto, pois não ficou
claro se seria um suplemente para cada representação. Destacou que seria mais interessante que
fosse um suplemente para cada membro do colegiado. No Art. 8º, § 2º, sugeriu convocar novas
eleições caso o suplemente fosse também impedido de assumir a vaga no colegiado. No Art. 11º
sugeriu que fosse eleito um vice-presidente para o colegiado para resolver o problema de
vacância temporária/extraordinária. No Art. 14º, II, Anderson sugeriu também eleger um(a)
secretário(a) para redigi r a ata das reuniões. No Art. 23º Anderson apresentou 2 sugestões, a
primeira foi a importância de eleger o(a) secretário(a), uma vez que foi citado no Art 23º e não
apareceu nos artigos anteriores, e a segunda foi deixar claro que o(a) secretário(a) da
Coordenação do Curso era um participante da reunião do Colegiado. E por fim, sugeriu colocar o
Art. 27º, que tratava dos casos omissos, como o penúltimo artigo. Concluído o relato do
Regimento do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, Anderson perguntou se todos os
conselheiros estavam de acordo com as alterações sugeridas. As sugestões e alterações foram
aprovadas por unanimidade pelo conselho. Feito isso, passou-se ao terceiro ponto da pauta:
Organização do Processo Eleitoral para escolha dos novos membros do Conselho de Campus.
Anderson informou que os representantes do conselho já estavam definidos no Regimento e que
era necessário definir uma data para as eleições, pensar em um sistema de votação, se ocorreria
por meio de edital ou uma chamada pública e pensar também nos materiais de divulgação.
Anderson sugeriu utilizar o Sistema de Votação On-Line Helios voting. Jucinara manifestou
concordância com a ideia. Anderson perguntou se os conselheiros achavam melhor fazer um
edital ou uma chamada pública. Os conselheiros manifestaram-se favoráveis à chamada pública.
Anderson ressaltou que o diretor poderia fazer um vídeo falando sobre o conselho e sobre as
vagas. Sugeriu ainda que as inscrições fossem feitas por meio do formulário do Google. Anderson
questionou aos conselheiros se seria melhor criar um Grupo de trabalho para organizar o
processo eleitoral ou convocar uma Reunião Extraordinária. Os conselheiros optaram pela
reunião. Sendo assim, ficou agendada uma reunião extraordinária para o dia 26/08/2021, às 9h,
para tratar dos detalhes das eleições. Concluída a pauta Anderson agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a reunião, às 10h42. 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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Documento assinado eletronicamente por Gabriele de Menezes Pereira, Usuário Externo, em
14/10/2021, às 10:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 17/10/2021, às 20:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 19/10/2021, às 10:58, 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 11:28, 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 DEBORA DE JESUS CONCEICAO, Professor
Efetivo, em 13/12/2021, às 15:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1976783 e o código CRC DBB15393.
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