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        2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (Nº 02/2021) DO CONSELHO DO CAMPUS
CAMAÇARI

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e dez minutos, foi iniciada,
via web conferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-teles, a 2ª (segunda)
Reunião Extraordinária (nº 02/2021) do Conselho do Campus Camaçari com a seguinte pauta: Informes;
Reordenamento do IFBA e do IF Baiano visando a criação de outro IF no Estado da Bahia e Minuta do
Plano de Retomada Gradual  das atividades presenciais;  O que ocorrer.  Fizeram-se presentes:  Eduardo
Oliveira Teles (Diretor Geral - membro titular - Presidente do Conselho), João Marcelo Moraes Fernandes
(Diretor  de  Ensino  -  membro  titular),  Aline  Rita  Pereira  Hohenfeld  (Diretora  de  Administração  e
Planejamento  -  membro  titular),  Adilson  Oliveira  de  Almirante  (membro  Titular  do  Corpo  Docente),
Teresinha  de  Quadros  Guilherme  dos  Santos  (membro  titular  do  Corpo  Docente),  Guilherme  Mota
Gonçalves (membro titular do Corpo discente Integrado e/ou Subsequente), Nicolle Souza Leto (membro
titular dos Egressos) e Eneida Santana Baumann (Chefe de Gabinete em Exercício da Diretoria Geral)
secretariando  a  reunião.  Ausentes:  Cláudia  de  Matos  Galante  (membro  titular  do  Corpo  Técnico-
Administrativo)  e  Jucimar  Santos  da  Luz  (Representante  da  Câmara  dos  Dirigentes  de  Lojistas  de
Camaçari - CDL Camaçari). O presidente do Conselho, Professor Eduardo inicia reunião cumprimentando
a  todos(as)  os  presentes,  fala  da  pauta  para  essa  reunião  extraordinária  e  ressalta  a  necessidade  da
convocação  extraordinária  por  conta  da  demanda  apresentada  pelo  OFÍCIO  Nº  1978685/2021
/GABINETE.REI, com data de retorno da resposta do Conselho do Campus até dia 15 de setembro de
2021, bem como o prazo estabelecido para inclusões de colaboradores sobre o tema Plano de Retomada
Gradual das atividades presenciais até o dia 15 de setembro de 2021. O presidente segue informando a
metodologia adotada pela gestão para ampliar a discussão entre os pares, destacando a reunião realizada na
data  de  hoje  (13  de  setembro  de  2021)  às  14h30min entre  a  gestão  e  os  representantes  de  turmas  e
coordenadores de áreas/curso/setores. Segue apontando que as colaborações que foram apresentadas nesta
reunião  serão  apresentadas  aos  conselheiros  e  que  os  participantes  foram  orientados  a  submeter  as
considerações via SUAP. Destaca também que desta extraordinária serão confeccionadas duas súmulas que
serão encaminhadas para os grupos de trabalhos específicos organizados pela Reitoria e que subsidiarão as
audiências públicas que serão direcionadas por  esta  instância  bem como as relatorias  das matérias.  O
presidente argui os conselhos sobre questionamentos e inclusões de pautas. Não havendo considerações
dos conselheiros, foi dado início ao debate sobre o primeiro ponto de pauta  “Reordenamento do IFBA e
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do IF Baiano visando a criação de outro IF no Estado da Bahia”. É realizada a apresentação da distribuição
proposta pelo Ministério da Educação para fins de reordenamento dos Institutos do estado da Bahia. O
presidente segue destacando que IFs de outros estados apresentaram interesse no reordenamento das suas
instâncias, por este motivo a solicitação de posicionamento do Instituto Federal da Bahia, tendo em vista
que esta alteração leva a uma alteração na legislação base que rege os Institutos Federais. O presidente
segue apresentando as diretrizes, os institutos que passaram por reordenamento, observações adicionais
elencadas  no  documento  encaminhado  pelo  OFÍCIO  Nº  1978685/2021/GABINETE.REI  para
conhecimento  e  promoção  do  debate.  Neste  momento  a  palavra  é  franqueada  aos  conselheiros.  O
conselheiro  Adilson  realizou  o  encaminhamento  metodológico  para  as  colaborações  apresentadas  na
reunião da gestão com os representantes de turmas e coordenadores de áreas/curso/setores realizada no dia
13 de setembro de 2021. O presidente realiza a leitura das considerações apresentadas pelos participantes
da reunião, ressaltamos que todas as considerações constam em ATA da reunião. O conselheiro Adilson
segue  ressaltando  que  todas  as  considerações  apresentadas  convergem  para  uma  preocupação
orçamentária. Apontando que a disposição do orçamento para composição da missão básica da instituição
em seu retorno já está comprometida pelas restrições apresentadas para o mesmo, e por este motivo, não há
possibilidades de pensar o remanejamento dos recursos para atender um reordenamento institucional, bem
como o conselheiro aponta para a falta de informações que esclareçam as condições e motivações deste
reordenamento. Destaca que esta premissa é um posicionamento da Coordenação do Curso Técnico em
Informática  e  Superior  em Computação  e  converge  com as  considerações  da  comunidade  acadêmica.
Ressalta  a  importância  desta  discussão  ser  ampliada  via  audiência  pública  com  a  comunidade
camaçariense. A conselheira Teresinha Quadros segue destacando a necessidade de uma reunião ampliada
da temática não por área, que envolva toda a comunidade acadêmica. A conselheira segue destacando que
o prazo não promove o debate, e sim caracteriza uma lacuna no processo democrático amparado por uma
consulta apresentada sem tempo hábil para reflexão e exposição de motivos por parte da comunidade e da
gestão  governamental  que  não  permite  que  sejam  avaliadas  as  possíveis  e  reais  implicações  de  tais
medidas. O conselheiro Guilherme Mota segue concordando com os demais conselheiros sobre a falta de
tempo e elementos que conduzem uma proposta de reordenamento que promova o debate,  bem como
apresenta  elementos  de  mobilidade  estudantil  que  podem  ser  comprometidos  pela  proposta  de
reordenamento  dos  Institutos  Federais  da  Bahia  e  Baiano.  O  conselheiro  segue  ainda  destacando  os
problemas de fragmentação política de classe que podem ser promovidas pela criação de mais uma reitoria
no estado. O conselheiro Guilherme Mota aponta para as dificuldades de identidade e comunicação já
existente entre os discentes do IFBA e do IFBAIANO, e que a construção de mais um instituto poderá
ampliar este distanciamento ampliando a desarticulação entre as instituições. A conselheira Nicolle Leto,
destaca a surpresa com a proposição da proposta de reordenamento apresentada e com a fragilidade da falta
de elementos para compreensão dos motivos, além de destacar o quanto a ação promoverá a exclusão dos
princípios de identidade que os institutos seguem tentando construir. Com a ausência de novas inscrições, 
o presidente propõe a escrita do texto deliberativo sobre o ponto de pauta, que irá compor a súmula que
será encaminhada pelo conselho para a reitoria. Diante do exposto os conselheiros votam na não adesão à
proposta de reordenamento da a importância dos impactos do reordenamento dos Institutos Federais, fica
estabelecido que a súmula apresentada por este conselho contará, em sua essência, o seguinte texto:  “O
Conselho  de  Campus  do  IFBA  Camaçari,  a  partir  do  posicionamento  da  comunidade  interna  e  dos
conselheiros, se posiciona de forma contrária à adesão do IFBA ao reordenamento no atual momento,
considerando o curto prazo para debate, ausência de informações concretas e detalhadas sobre o assunto,
bem como a existência de temas mais relevantes para se tratar na atualidade, tais como a necessidade de
fortalecimento dos institutos, recomposição orçamentária das unidades, retomada gradual das atividades
presenciais e seus impactos frente a um cenário epidêmico. O debate sobre o tema far-se-á necessário,
através da ampliação do diálogo com o IF Baiano, tendo em vista que os impactos de um reordenamento
poderá fragilizar o processo de representação de identidade dos institutos, bem como apresentar maiores
informações sobre todos os elementos elencados na Nota Pública do CONIF, em relação às necessidades
estruturais para implementação de tal proposta.” .Tendo em vista a concordância com a minuta do texto
para composição da súmula, o presidente do Conselho segue com o encaminhamento do segundo ponto de
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pauta  Minuta  do  Plano  de  Retomada  Gradual  das  atividades  presenciais.  O  professor  Eduardo  Teles
realizou  a  apresentação  das  considerações  apresentadas  pelos  presentes  na  reunião  da  gestão  com os
representantes de turmas e coordenadores de áreas/curso/setores realizada no dia 13 de setembro de 2021.
Os conselheiros  definiram como metodologia  realizar  a  leitura  da  ATA da  reunião  da  gestão  com as
representações contendo as considerações da comunidade acadêmica e destacar quais os pontos devem
conter a súmula de encaminhamento. Pontos de destaques para compor o documento: “O Conselho de
Campus do IFBA Camaçari, em concordância com os posicionamentos apresentados pela comunidade na
reunião  da  gestão  com os  representantes  de  turmas  e  coordenadores  de  áreas/curso/setores,  ressalta  a
importância  de  destacar  no  documento  da  minuta  da  retomada  gradual  das  atividades  presenciais:  as
informações  quanto  a  imunização  dos  estudantes  e  as  devidas  comprovações  e/ou  exceções,  além de
detalhar acerca  dos parâmetros e recursos para testagem da comunidade interna. Destacamos também que
é importante a padronização dos percentuais dos servidores. Neste caso, ajustando-os para 25%, 50%, 75%
nas fases de retomadas. Adicionalmente, destaca-se a importância de se apresentar maior esclarecimento
sobre oferta  facultativa de aulas semipresenciais  (parte  no campus e parte  em aulas assíncronas)  para
turmas com até 10 alunos estudantes, sem perder como referência a Resolução Consup IFBA n. 17 que
trata da carga horária docente. Os artigos 30º e 32º carecem de melhor redação e análise tendo em vista que
ele deve estar relacionado com os percentuais de servidores por fase, considerando as particularidades dos
campi e dos servidores por setores nos campi (situação mais evidente nos campi com número total de
servidores reduzido). Nestes termos, o Conselho de Campus do IFBA Camaçari apresenta e encaminha as
reflexões e contribuições para o documento da Minuta da Retomada Gradual das Atividades Presenciais no
IFBA.” Sendo considerado pelos presentes a exaustão do cumprimento das discussões da pauta e sem mais
a tratar no momento e com os encaminhamentos determinados, a reunião foi encerrada às vinte e uma
horas e vinte e cinco minutos, sendo assinada por mim, Eneida Santana Baumann e os demais participantes
presentes.

Documento assinado eletronicamente por ENEIDA SANTANA BAUMANN, Secretário(a) do
Conselho de Campus, em 15/09/2021, às 15:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Presidente do Conselho
de Campus, em 15/09/2021, às 15:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nicolle Souza Leto, Usuário Externo, em 15/09/2021, às
15:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADILSON OLIVEIRA DE ALMIRANTE, Membro do
Conselho de Campus, em 15/09/2021, às 16:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Mota Gonçalves, Usuário Externo, em
15/09/2021, às 16:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro do
Conselho de Campus, em 15/09/2021, às 16:21, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por TERESINHA DE QUADROS GUILHERME DOS
SANTOS, Membro do Conselho de Campus, em 15/09/2021, às 18:45, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MORAES FERNANDES, Membro
do Conselho de Campus, em 15/09/2021, às 18:50, 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 1990250 e o código CRC B15B5804.
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