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RESOLUÇÃO Nº 09, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Aprova regime de rotatividade das coordenações visando uma gestão
mais participativa e engajada da comunidade de servidores.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS CAMAÇARI, no
uso de suas atribuições, conforme Portaria nº. 141 de 07 de janeiro de 2021, retificada pela Portaria nº.
578 de 11 de fevereiro de 2021 e Regimento Geral do IFBA aprovado pela Resolução CONSUP/IFBA
nº. 26 de 27 de junho de 2013, considerando deliberação da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho
do Campus Camaçari realizada no dia 12 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o regime de rotatividade das coordenações de curso/área (FG e
FCC)  e  aprovar  realização  de  estudo  para  avaliação  da  implementação  da  medida  nos  setores
administrativos visando uma gestão mais participativa e engajada da comunidade de servidores.

Art. 2º Os cargos de coordenação de curso e área, que são ocupados pela categoria
docente, deverão obedecer um mandato de 02 (dois) anos. 

Art. 3º As coordenações de curso e área que, na presente data, estejam na função por
período maior que 02 (dois) anos, devem realizar a escolha da nova coordenação dentro de um prazo de
60 (sessenta) dias. A escolha será realizada através de reunião de cada coordenação e registrada em ata
que deve ser encaminhada ao gabinete da Diretoria Geral.

Parágrafo único: o método de escolha/indicação da nova coordenação (votação, lista
sequencial, dentre outros) ficará a critério de cada coordenação de curso/área e deve ser aprovado por
maioria simples e constar em ata.

Art.4º  Para coordenações/chefias de setores ocupados pela categoria dos técnicos-
administrativos em educação deverá ser realizado um estudo por parte da gestão do campus, com prazo
de  90  (noventa)  dias  para  entrega  e  encaminhamento  ao  Conselho  do  Campus,  a  contar  dessa
resolução.

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor nesta data.

EDUARDO OLIVEIRA TELES

Presidente do Conselho

Portaria nº. 141 de 07/01/2021 retificada pela Portaria nº. 578 de 11/02/2021

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Presidente do
Conselho de Campus, em 13/07/2022, às 22:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2400895 e o código CRC
2AACE6CE.
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