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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às 09h10, reuniram-se via Web
Conferência, por meio da plataforma Google Meet, 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 Gabriele de Menezes. O Presidente
do Conselho, Gustavo da Silva Quirino iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a
pauta: 01 - Acionamento da Fase 3 do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais, 02- Minuta
do Edital das Eleições do Conselho de Campus e escolha da Comissão Eleitoral e 03- Relatoria do Regimento
do Colegiado de Engenharia de Alimentos. Gustavo iniciou a reunião com a apresentação e leitura da Proposta
de Acionamento da Fase 3 do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais, mostrando o Artigo 17
e os critérios de monitoramento e avaliação para ingresso na Fase 3; o Decreto Estadual nº 20.585, de
08/07/2021, que regulamenta e autoriza a retomada parcial das aulas nas instituições de Ensino Estadual, o
Decreto Municipal nº 165, de 29/06/2021, que regulamenta o retorno parcial das atividades de ensino no
município de Barreiras. Seguindo, apresentou o slide com o link dos materiais disponíveis no Campus e a taxa
de imunização do município de Barreiras, a partir de dados retirados do site oficial da SESAB: 1ª dose, 81,1%
e 2ª dose, 66,8%, concluindo a apresentação com o quantitativo dos servidores no Campus Barreiras
previstos na Fase 3: 100 docentes + 56 TAEs, perfazendo um total de 75% (até 117 servidores(as)).
Encerrada a apresentação, Gustavo informou sobre a Instrução Normativa emitida pela Reitoria que autoriza
os setores que tiverem possibilidade de permanecer 100% de forma remota a continuar, sem prejuízo para a
instituição. Assim, sugeriu que o Campus Barreiras aderisse a essa IN, da seguinte forma: os setores que
tiverem essa possibilidade, continuam remotamente, e os que não puderem, retornassem ao trabalho
presencial. Apresentada a proposta, Gustavo solicitou que os membros do Comitê se manifestassem,
concordando ou não. Todos concordaram via chat. Seguindo, Gustavo fez a leitura da ata de reunião realizada
no dia 13/12/2021 com o Comitê Local de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus
(COVID 19), informando que o Comitê aprovou a entrada na Fase 3. Esclareceu que a data de entrada na
fase em questão é definida pela Reitoria, mas está prevista para o dia 01 de janeiro de 2022, o que não
impacta as ações do Campus, considerando que é um período de férias docentes. Esclareceu que de acordo
com a Resolução 28 a Fase 3 só poderia ser aprovada se tivesse um contingente de 90% de pessoas
imunizadas com a 2ª dose, como dificilmente esse contingente será alcançado, provavelmente essa Resolução
pode ser alterada. Acrescentou que se tudo acontecer de forma regular, no dia 01 de fevereiro de 2022 seria
marcada uma nova reunião para discussão da entrada na Fase 4, que sendo aprovada pelo Conselho de
Campus, teria início no dia 15 de fevereiro de 2022. A Conselheira Maria da Conceição pediu a palavra e
perguntou se a Fase 3, contemplará os estudantes, menores, concluintes, quanto aos estágios presenciais, pois
até a Fase 2, os estágios presenciais estavam suspensos, só eram autorizados os estágios de forma remota.
Gustavo respondeu ao questionamento da Conselheira informando que na Fase 3 os concluintes poderão fazer
os estágios presenciais de acordo com o Artigo 16, caindo a normativa da idade. Dando prosseguimento, o
Presidente pede aos Conselheiros que se manifestem quanto à entrada na Fase 3 em janeiro/2022. Todos se
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manifestaram de acordo, via chat. Dando continuidade a pauta, Gustavo apresentou a minuta do Edital das
Eleições do Conselho de Campus, Biênio 2022-2024, realizando a leitura explicativa e informando que o
Campus tem até o início de março/2022 para concluir esse processo. Concluída a leitura da minuta, perguntou
se algum conselheiro teria alguma dúvida ou questionamento sobre o documento. Não havendo dúvidas,
Gustavo seguiu para escolha da Comissão Eleitoral, e perguntou se algum conselheiro teria interesse em fazer
parte da Comissão. Os Conselheiros Anderson Almeida (segmento Gestor Acadêmico), Maria Antonieta
(segmento docente), Veralice Ribeiro (Segmento TAE) e Gabriele de Menezes (segmento estudante egresso)
se disponibilizaram. Finalizada a escolha da Comissão Eleitoral, Anderson perguntou se a eleição poderia ser
feita pelo Helios Volting. Gustavo informou que outros Campus já realizaram a eleição do Conselho pelo
SUAP, e deu certo, que seria melhor fazer da mesma forma. Informou que a divulgação das eleições será no
início de fevereiro/2022, no retorno das férias docentes e esclareceu que será um processo rápido. Gustavo
perguntou a Conselheira Maria Antonieta se ela iria se candidatar à reeleição. A Conselheira respondeu que
não, que apesar de ter sido uma experiência enriquecedora, acreditava que outros servidores precisavam
passar pela Gestão, para entender como funcionava a gestão e suas dificuldades. Finalizando a pauta o
Presidente perguntou se todos os presentes estão de acordo com a minuta do Edital de Eleição do Conselho
de Campus. A minuta  foi aprovada por unanimidade via chat. Dando prosseguimento ao terceiro e último
ponto da pauta, Gustavo deu início a leitura da relatoria do Regimento do Colegiado de Engenharia de
Alimentos, apresentando o Regimento e a relatoria paralelamente. Agradeceu as contribuições de Jucinara, que
ajudou muito na confecção do documento. Foram levantados os seguintes pontos: Sugestões: Art. 1º: “…
colegiado de curso, é um órgão primário de função normativa, consultiva e deliberativa”, Observou-se que no
Art. 7º da Resolução 23 define apenas as seguintes funções: consultiva, deliberativa e avaliativa. No Art. 4º
§3º “Caso o número de interessados(as) exceda o número de vagas na composição do Colegiado, proceder-
se-ão às eleições." Porém no § 2º informou que a consulta seria feita aos pares, mas não denota que será
realizada uma eleição. Informou ainda que mesmo tendo a quantidade de candidatos referentes às vagas, seria
necessário referendar a escolha através da eleição pelos pares. No Art. 4º §7º “Para os casos supracitados no
parágrafo 4° (quarto), as indicações deverão ser encaminhadas ao Colegiado do Curso para homologação.”
Questionou "que indicações?". Sugeriu acrescentar um parágrafo no Art. 4º: “Caso não haja interessados de
uma área, o presidente do colegiado poderá indicar a nomeação de uma(a) docente, considerando o PIT”.
Art. 5º Disse estar confusa a redação referente a quantidade de suplentes, e questionou se será um suplente
para cada membro ou um total de 01 (um/a) docente, 01 (um/a) discente e 01 (um/a) representante da área
técnico-pedagógica. No Capítulo III - Das Atribuições, Alocar segundo o Art. 9 da Resolução 23. Art. 13 -
“...a pedido de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos/as membros/as do Colegiado.” Art. 10 da Resolução 23
define que a proporção é de 1/3. No Art. 14  §2º - Incluir um prazo anterior às reuniões para que as sugestões
de pauta sejam encaminhadas. No Art. 21 “conforme indicado no Art. 14º (décimo quarto), inciso III (três),
deste Regimento.” A indicação está no Art. 12 inciso II. No Art. 27 Adicionar: com posterior análise e
aprovação pelo Conselho de Campus. Alteração sugerida: Até o Art 9º colocar numeração ordinal. A partir
do décimo, colocar cardinal ex: Art. 10. Finalizando a leitura da relatoria, o Presidente perguntou se algum
conselheiro gostaria de sugerir mudanças ou não concordava com algum ponto da relatoria. Anderson Almeida
pediu a palavra e disse que seria necessário ficar atento à Resolução 17 quanto ao PIT. Sugeriu fazer uma
busca ativa de quem estará na Coordenação. Informou que o PIT é de quarenta horas. O Colegiado conta
uma hora por semana e as comissões temporárias duas horas. Os PIT's são entregues com 10 (dez) a
15(quinze) dias de antecedência. Então sugeriu que no Art. 4º tirasse a correlação com o PIT. E no Artigo 4º
§7,sugeriu retirar "com menor carga horária" e colocar "considerando o PIT". Gustavo informou que a relatoria
será encaminhada para o Colegiado para as devidas correções, e quando retornar para aprovação do
Conselho, caso não haja discordância das sugestões encaminhadas, verá o que pode ser feito. O que ocorrer: 
Gustavo informou aos Conselheiros sobre o Processo 23278.009757/2021-47, onde a Reitoria solicitou
indicação das vagas para afastamento de TAES e Docentes para 2022. E informou ainda que em reunião com
a Gestão, foi definido a liberação de 02 (duas) vagas para TAES e 02 (duas) para docentes, perfazendo um
total ao longo de 4 anos, de 08 (oito) docentes e 06(seis) TAES afastados, sem prejuízo para o Campus. O
Conselheiro Anderson Almeida explicou que os afastamentos gerarão professores substitutos. Os interessados
precisarão estar no PDP e inscritos no Edital. Terminado os informes, a secretária Guedma enviou via chat
uma mensagem, solicitando aos Conselheiros assinatura das atas pendentes. Na oportunidade Anderson
Almeida solicitou que as Atas sejam enviadas para assinatura no ambiente SEI Conselho.BAR. Guedma
esclareceu que as atas foram encaminhadas para os setores de origem dos Conselheiros porque alguns não
estavam conseguindo assinar nesse ambiente Conselho.BAR, mas estará abrindo um chamado via SUAP para
regularização dos envios. Gustavo deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e lembrando
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que essa foi a última reunião do Conselho de Campus de 2021, desejando a todos um Feliz Natal e Boas
Festas. 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 21/12/2021, às 11:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gabriele de Menezes Pereira, Usuário Externo, em
21/12/2021, às 11:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANTONIETA PEREIRA ALMEIDA
SANTIAGO, Professor Efetivo, em 21/12/2021, às 12:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 21/12/2021, às 13:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 21/12/2021, às 14:27, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 21/12/2021, às 14:43, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Diretor(a) de Ensino, em 22/12/2021, às 09:27, 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 2129160 e o código CRC E5D36E17.
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