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Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h15, reuniram-se na Sala de
Reuniões do IFBA - Campus Barreiras (Sala 303), 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 e Felipe Mendes. O Presidente do
Conselho, Gustavo da Silva Quirino iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e lembrando que
desde que assumiu a Presidência do Conselho, houve apenas uma reunião presencial, em razão da pandemia,
porém com a previsão da entrada na Fase 4 do plano de retomada gradual das atividades, as reuniões voltarão
a ser presenciais. Informou sobre a jornada pedagógica e o acolhimento de servidores e estudantes que
acontecerá no período de 14 a 18/02/2022, com o retorno das aulas presenciais depois do recesso de
carnaval. Anderson esclareceu que o acolhimento será um momento de ambientação, avaliação de
aprendizagem e atividades, incluindo orientação e conscientização da importância do uso dos epi's, máscara e
álcool. Informou que o Comitê Local de Prevenção a Ameaça do COVID 19, estará presente, atuando nessas
questões nas duas primeiras semanas. Seguindo apresentou a pauta: 01- Proposta do cronograma anual das
datas das reuniões ordinárias do Conselho de Campus; 02 - Andamento do Processo de Eleição dos novos
membros do Conselho; 03- Relatoria das Normas para elaboração do TCC dos Cursos Técnicos Integrados
do IFBA - Campus Barreiras, realizado pela Conselheira Jucinara; 04 - Entrada na fase 4 do Plano de
Retorno Gradual. Em seguida, apresentou em slide a proposta do calendário anual de datas de realização das
reuniões ordinárias do Conselho de Campus, a sugestão foi que, as reuniões se realizem a cada dois meses,
sempre na primeira quarta -feira do mês, no período da manhã, 9h, seguindo as seguintes datas: Fevereiro-
02/02/2022, Abril-06/04/2022, Junho-01/06/2022, Agosto-03/08/2022, Outubro- 05/10/2022, Dezembro-
07/12/2022. Esclareceu que após a nova composição do Conselho essas datas poderão ser reajustadas.
Perguntou se todos os conselheiros estavam de acordo, e por unanimidade o calendário foi aprovado.
Seguindo com a pauta, passou a palavra para o Conselheiro Anderson, que informou que a Comissão de
Eleição dos novos membros do Conselho de Campus elaborou um cronograma de atividades, e que o Edital
está previsto para ser lançado em 07/02/2022. Uma questão que vem dificultando o processo da eleição dos
novos membros é que a DGTI precisará liberar o acesso ao SUAP, como essa solicitação tende a demorar, a
Comissão pensou na possibilidade de utilizar o sistema Helius Voting. Gustavo informou que alguns Campus já
fizeram o processo eleitoral do Conselho via SUAP e deu certo, que só utilizará o outro sistema em último
caso. Ressaltou que como provavelmente o processo não será finalizado até o final de fevereiro/2022, que
estará solicitando nova prorrogação do prazo da Portaria do Conselho, e solicitará à Comunicação Social que
crie um ambiente no site para Eleição do Conselho de Campus. O conselheiro Felipe informou que será
necessário marcar uma data para reunião de egressos e pais, no intuito de convidá-los para compor o novo
Conselho. Jucinara sugeriu aproveitar a reunião de pais da Jornada Pedagógica e acrescentar a pauta. Gustavo
esclareceu que a reunião para este fim precisará ser uma reunião ordinária do Conselho de Campus conforme
Regimento. A data sugerida para reunião de escolha dos membros externos (pais, egressos e sociedade civil)
foi 23/02/2022 às 19h. Seguindo a pauta, o Presidente solicitou que a conselheira e relatora Jucinara, desse
início à relatoria do documento Normas para elaboração do TCC dos Cursos Técnicos Integrados do IFBA -
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Campus Barreiras. Jucinara começou sua relatoria, enfatizando que o documento estava muito bem escrito e
parabenizou a Comissão, informou que será necessário fazer algumas correções ortográficas e uniformizar a
forma de escrever o texto "Campus -Barreiras". Continuando, sugeriu que no artigo 9º, Parágrafo Único, onde
fala "[...] qual servidor/estudante do curso superior que o/a acompanhará"; excluir o acompanhamento do
estudante do curso superior. A Conselheira Maria Antonieta, esclareceu que a questão do acompanhamento
do estudante de nível superior seria com prévia autorização do professor/orientador, isso, no caso do
estudante de nível médio ter no TCC um assunto que correlacione com a pesquisa do estudante de nível
superior. A partir dessa colocação, todos concordaram, acrescentar ao Parágrafo Único "com anuência do
orientador". No artigo 9º, ponto VI - acrescentar "bem como avaliar o TCC". A Conselheira Conceição
perguntou se o TCC é obrigatório. Gustavo esclareceu que o TCC é uma alternativa para caso o aluno não
queira ou não consiga fazer o estágio no mercado de trabalho. Felipe informou que o Conselho responsável
pelos técnicos é o CFT, que seria interessante consultar o referido Conselho, para verificar se ainda há a
obrigatoriedade do estágio. No artigo 18, alínea II, inciso d, retirar "tese e dissertação". No artigo 19,
Parágrafo Único: a relatora questionou sobre a obrigatoriedade da defesa com uma banca examinadora.
Gustavo esclareceu que é uma normativa que está no PPC do Curso. Artigo 21, §2, quanto ao tempo de
apresentação, a relatora sugeriu 30 minutos (o máximo), e questionou se realmente seria necessário trazer
alguém externo para participar da banca examinadora. O conselheiro Anderson ressaltou que esse convite a
alguém externo ajuda na divulgação do curso. A conselheira Maria Antonieta falou que ajuda também na
isonomia do processo. Sobre a sugestão da relatora do tempo máximo 30 minutos, Maria Antonieta diz que o
fato de determinar 40 minutos de tempo de defesa, não significa que o estudante fará uso desse tempo no total.
Anderson disse que é preciso levar em consideração o nervosismo do estudante no dia da defesa. Veralice
solicitou que corrigisse os artigos em números cardinais a partir do 10º parágrafo. Após as devidas anotações,
Jucinara pede aprovação do regulamento por parte do Conselho de Campus. O regulamento após as devidas
correções, foi aprovado pelo Conselho por unanimidade. Finalizada a relatoria. Deu-se início a análise da
mudança da Fase 3 para a Fase 4 do Plano de Retorno Gradual, em 14/02/2022. Gustavo informou que
houve mudança no prazo estabelecido para anunciar a entrada na fase seguinte, que passou de 15 (quinze)
para 10(dez) dias de antecedência para divulgação. Apresentou a proposta de retomada, ressaltando o Art.
21 que dispõe sobre os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na fase 4. Realizou a leitura
detalhada dos pré-requisitos e ressaltou que, nessa fase, a taxa de imunização completa precisaria estar acima
de 70%, o que está de acordo com o Boletim de Cobertura Vacinal da Prefeitura Municipal de Barreiras.
Gustavo sinalizou que o campus já estava fazendo o levantamento dos cartões de vacinação e que os materiais
necessários para o retorno presencial já estavam disponíveis. Continuando, apresentou os decretos municipais
e estaduais que autorizam a retomada das atividades presenciais, o link dos equipamentos e materiais de
prevenção disponíveis no campus e, também, o extrato da taxa de imunização coletada no Site da SESAB, em
27/01/2022. O extrato registrou um percentual de 98,81% da população vacinada na região Oeste.
Apresentou, também, o boletim epidemiológico da cidade, publicado em 31/01/2022; em que, esse, registrava
uma ocupação de 30% dos leitos de UTI, e 26% de leitos clínicos, na região. Especificamente em Barreiras, a
ocupação de leitos em UTI é de 0%, e de leitos clínicos apenas 15%. Prosseguindo, Gustavo apresentou as
atividades permitidas na fase 4: 1 . Todas as atividades permitidas nas fases anteriores. 2. Retorno das
atividades acadêmicas e administrativas presenciais para todas as turmas. Nessa ocasião, Gustavo destacou
que no parágrafo único da resolução, permitia a manutenção de alguns serviços remotos, na fase 4, conforme o
quadro epidemiológico e avaliação do comitê local. Gustavo informou a decisão da gestão sobre o não
retorno  dos cursos subsequentes e superiores presenciais, considerando a proximidade do final do semestre e
a situação de alguns estudantes que estão trabalhando, e precisarão de um tempo para fazer a rescisão do
contrato, no intuito de retomar às aulas presenciais. Gustavo informou que houve alguns comentários, dizendo
que as fases não foram respeitadas, pela questão dos estudantes não estarem vindo ao Campus. Esclareceu
que a gestão acionou o retorno dos servidores gradativamente. As aulas presenciais do integrado não foram
retomadas na fase 3 porque os estudantes estavam no final do ano letivo. Reforçou que tudo foi feito
regularmente, respeitando os impactos pedagógicos e registrado em ata. Anderson informou que a decisão de
permanecer remotamente levou em consideração os estudantes que estavam trabalhando, os que moram em
outras cidades, os que precisam de transporte intermunicipal, os que precisam alugar casa para estudar em
Barreiras. Então, tudo foi feito para preservar o estudante, evitando a evasão, que foi alta. Sinalizou ainda, que
as 2(duas) primeiras semanas do retorno presencial foram pensadas para fazer um diagnóstico da situação dos
alunos, propondo atividades mais leves; e que só serão iniciadas as aulas de fato depois do carnaval. Jucinara
perguntou sobre o retorno dos servidores que não se vacinaram, o que vai acontecer. Anderson informou que
esses servidores, de acordo com o protocolo do Comitê Central, terão que a cada 72 horas fazer o PCR e

Ata DG.BAR 2170194         SEI 23286.000186/2022-67 / pg. 2



apresentar para a Direção o resultado. Gustavo ressaltou que essas questões, bem como a obrigatoriedade do
passaporte vacinal será discutido na reunião do Consup, onde as definições serão tomadas. Felipe informou
que a UFOB não terá obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal. Anderson informou que de
acordo com o levantamento feito pelo Campus, o índice de servidores e estudantes não vacinados é pequeno.
Gustavo apresentou a ata do Comitê Local de Prevenção e Combate a Covid 19, e faz a leitura em voz alta.
Esclareceu que para os servidores com comorbidades a IN 90 ainda está valendo, e que vai ver como
funcionará para os estudantes; se poderá continuar como era antes, com acompanhamento domiciliar.
Finalizada a leitura da ata, Gustavo perguntou se todos estavam de acordo com a entrada na fase 4 do Plano
de Retomada Gradual, no dia 14/02/2022. Todos os Conselheiros manifestaram concordância, considerando
que a decisão poderá ser revista a qualquer momento de acordo com a necessidade. 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 08/02/2022, às 14:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe dos Santos Mendes , Usuário Externo, em
08/02/2022, às 16:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 09/02/2022, às 09:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 17/02/2022, às 11:31, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Diretor(a) de Ensino, em 17/02/2022, às 11:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 17/02/2022, às 12:06, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANTONIETA PEREIRA ALMEIDA
SANTIAGO, Professor Efetivo, em 17/02/2022, às 15:15, 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 2170194 e o código CRC 0A540A46.
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