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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 19h, reuniram-se na Sala de
Reuniões do IFBA - Campus Barreiras (Sala 303), os Conselheiros: Diretor Presidente  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 dos Conselheiros
e das demais pessoas que se encontravam no local, se apresentou como Diretor Geral da Instituição e
informou a pauta única da reunião, que seria a escolha de dois representantes (titular e suplente) de pais e/ou
responsáveis dos alunos, egressos e membros da sociedade civil, para compor o novo Conselho de Campus
Biênio 2022/2024, explicando a sua composição e competências. Gustavo solicitou que os membros do
Conselho se apresentassem a assembleia e falasse sobre o seu segmento e a importância de fazer parte do
Conselho. Todos os Conselheiros se apresentaram e falaram sobre a relevância das atribuições do Conselho.
Gustavo perguntou aos presentes qual segmentos faziam parte, a totalidade são pais e responsáveis pelos
estudantes. Então, Gustavo explicou as ações e frequência das reuniões, e solicitou que os interessados se
manifestassem, esclarecendo que teriam que ser duas pessoas, um titular e um suplente, e caso houvessem
mais de dois interessados, seria feito votação. Duas pessoas se manifestação, após comum acordo, a Sra.
Maiana de Oliveira Silva, ficou como Conselheira Titular representante dos pais, e a Sra. Ana Luiza de
Souza Vivela como Conselheira suplente do mesmo segmento. Gustavo agradeceu a disponibilidade das
novas conselheiras e deu as boas vindas. O que ocorrer: A Sra. Maiana falou que sabia que a reunião não era
para esse fim, mas questionou sobre a contratação de profissional de apoio, se já tem previsão. Gustavo
respondeu que o Edital está em andamento a nível de reitoria, porém que solicitou à Prefeitura de Barreiras
apoio na cessão de profissionais para esse fim, no intuito de regularizar a situação até a finalização do
processo. Respondendo ao questionamento de um dos pais, Gustavo explicou sobre o horário de início e
término das aulas, sobre o SUAP e como os pais podem estar acompanhando as notas de seus filhos, falou
também sobre o fardamento, e sobre o afastamento do professor João Paulo, por conta de sua com
comorbidade, amparado pela IN 90. Sobre o acesso ao SUAP, o conselheiro Anderson Almeida
mostrou como acessar o sistema, falou sobre a distribuição das disciplinas, horários, contraturnos, merenda
escolar e espaço para os estudantes almoçarem. Explicou ainda que os estudantes em vulnerabilidade social
pode solicitar o uniforme. Gustavo finalizou a reunião registrando em ata que não houve presença de nenhum
egresso ou membros da sociedade civil, e que outra reunião será agendada para eleição desses
representantes. 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 28/04/2022, às 10:35, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DA CONCEIÇAO FE ALVES, Usuário
Externo, em 02/05/2022, às 22:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe dos Santos Mendes , Usuário Externo, em
03/05/2022, às 08:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCINARA DE CASTRO ALMEIDA PINTO,
Assistente em Administração, em 16/05/2022, às 10:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VERALICE RIBEIRO DOS SANTOS DOS
SANTOS, Chefe do Departamento Administrativo, em 19/05/2022, às 15:54, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA,
Diretor(a) de Ensino, em 19/05/2022, às 20:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANTONIETA PEREIRA ALMEIDA
SANTIAGO, Professor Efetivo, em 20/05/2022, às 10:32, 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 2296286 e o código CRC 195AFE30.
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