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Ata 1ª Reunião Ordinária (nº. 01/2022) do Conselho do Campus Camaçari

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e dez minutos, foi
iniciada, via web conferência, através do link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-teles, a 1ª
(primeira) Reunião Ordinária (nº. 01/2022) do Conselho do Campus Camaçari com a seguinte pauta: i)
Informes; ii) Plano de Retomada Gradual - Análise da viabilidade da Fase 4 do IFBA Campus Camaçari;
iii) Calendário Acadêmico 2021; iv) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Campus em 2022;
v) Implantação de Parque/Ecossistema de Inovação em Camaçari; vi) Regimento Interno do Conselho de
Campus; vii) O que ocorrer. Fizeram-se presentes: Eduardo Oliveira Teles (Diretor Geral - membro titular -
Presidente  do  Conselho),  Aline  Rita  Pereira  Hohenfeld  (Diretora  de  Administração  e  Planejamento  -
membro titular), João Marcelo Moraes Fernandes (Diretor de Ensino - membro titular), Adilson Oliveira
de Almirante (membro Titular do Corpo Docente), Teresinha de Quadros Guilherme dos Santos (membro
titular do Corpo Docente), Cailane dos Santos Gois (membro suplente do Corpo Discente), Nicolle Souza
Leto (membro titular dos Egressos), Jucimar Santos da Luz (Representante da Câmara dos Dirigentes de
Lojistas de Camaçari - CDL Camaçari) e Susana Sousa Bastos (Gabinete Diretoria Geral) secretariando a
reunião.  O presidente do Conselho, Professor Eduardo Teles inicia reunião cumprimentando a todos(as)
presentes  e  em primeiro  momento  com a  concordância  de  todos  os  presentes  o  item iii)  Calendário
Acadêmico  2021  da  pauta  foi  retirado  e  o  item vi)  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Campus  foi
transferido para  reunião a  ser  agendada exclusiva para  o tema.  O presidente  do  Conselho,  Professor
Eduardo  Teles  inicia  com o  primeiro  ponto  de  pauta:  i)  Informes:  Prof.  Eduardo  fala  do  Calendário
Acadêmico que foi aprovado por este conselho e encaminhado para Reitoria e está sendo finalizando no
próximo mês o primeiro bloco o que alinha com próximo ponto de pauta que é a mudança de fase do plano
de retomada gradual das atividades presenciais do IFBA; informa que saiu a portaria do Ministério da
Economia que trata sobre feriados e pontos facultativos sem muitos impactos no calendário acadêmico e,
sobre  o  calendário  2022,  depois  do  retorno  presencial  serão  iniciados  os  trabalhos  para  o  ano
letivo/semestre  2022.1.  Informa  também  que  o  planejamento  acadêmico  do  ano  letivo  2021  já  foi
elaborado visualizando um retorno presencial e que essa informação será passada na reunião geral que
prevista  para  próxima segunda-feira  (21/2/2022).  Conselheiro  Adilson  questiona  quais  tratativas  estão
sendo providenciadas com relação ao transporte público para acesso ao campus. Prof. Eduardo responde
que foi enviado em agosto do ano passado um oficio para Superintendência de transporte de Camaçari e
ele juntamente com a Conselheira Aline tiveram uma reunião presencial com o superintendente quando foi
relatado  os  problemas  com  o  transporte  público.  Em  janeiro  deste  ano  houve  um  retorno  da
superintendência quando informando os problemas com as cooperativas de transporte de Camaçari e que
estavam em fase de elaboração do processo licitatório e que, em função da pandemia e da alteração do
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público  usuário  de  transporte,  foi  necessário  novo  estudo  de  demanda.  A  superintendência  informou
também as linhas que estão em funcionamento e que passam pelo campus no período de quarenta minutos
a uma hora. Prof Eduardo informa que se reuniu com o SENAI, pois a ideia é mobilizar as entidades
adjacentes ao IFBA para que se possa ter uma maior força para melhorar o transporte coletivo no local.
Sem mais informes o presidente do Conselho passa para o segundo ponto de pauta ii) Plano de Retomada
Gradual - Análise da viabilidade da Fase 4 do IFBA Campus Camaçari: Prof Eduardo informa que houve
uma reunião do Comitê Local de enfrentamento ao COVID-19 que encaminhou pela manutenção na fase 3
até a melhoria dos índices epidemiológicos. Além disso, seria importante aguardar a reunião do CONSUP
que acontecerá  na  próxima semana quando irá  tratar  sobre  a  questão  de  documentação relacionada a
retomada das atividades presenciais e será realizada uma nova reunião para essa definição. Prof. Eduardo
fala que, de todo modo, essa deliberação deve ser apreciada por este conselho quando franqueou a palavra
aos presentes. A Conselheira Aline concorda com a manutenção da fase 3 considerando os altos índices de
caso da variante ômicrom e considerando que ainda existem muitos alunos sem se vacinar. A conselheira
Cailane  reforça  que  a  preocupação  dos  estudantes  era  sobre  a  informação  de  prazos  de  retorno,  se
realmente voltaria presencial este ano, sobre as questões de auxílios; informa que houve uma pesquisa
realizada pelo CRT com mais de 100 estudantes quando votaram em favor do retorno presencial. Assim,
foi deliberado com aprovação de todos os conselheiros presentes a previsão para entrada na fase 4 será
para  servidores  no  dia  vinte  e  oito  de  março  e  para  os  estudantes  no  dia  quatro  de  abril,  início  do
Bloco/Semestre , levando-se em consideração os índices epidemiológicos e que o campus esteja dentro dos
critérios para entrada da fase 4, conforme resolução CONSUP. Nesse período, o Comitê Covid Local fará a
avaliação do cenário para, em caso de piora dos índices, o conselho de campus seja acionado para nova
deliberação. Próximo ponto de pauta iv) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Campus em
2022: Prof. Eduardo sugere que as reuniões ordinárias sejam mantidas nas penúltimas quintas-feiras de
cada mês, mantendo o horário das dezenove horas e de forma remota. Assim, foi considerado unânime
pelos conselheiros a manutenção do dia, hora e forma da reunião do conselho de campus. Passou para o
próximo ponto de pauta v) Implantação de Parque/Ecossistema de Inovação em Camaçari: Prof Eduardo
informa que está dentro do projeto da gestão atual a elaboração de um projeto para uma estrutura no
modelo  do  módulo  vocacional  tecnológico  -  MVT  voltado  para  pesquisa.  Mas,  recebeu  contato  do
SENAI/CIMATEC Park de Camaçari  que informou que eles estão submetendo uma proposta para um
Edital da FINEP de consolidação de Parque Tecnológico e a ideia é de fomento a inovação e que o IFBA
Campus Camaçari apoie a submissão e faça parte deste processo. Assim, Prof. Eduardo fez a leitura da
carta  solicitando  apoio  enviada  pelo  SENAI.  Decidiu-se  de  forma  unânime  que,  a  princípio,  será
encaminhada  uma carta,  assinada  pela  presidência  deste  conselho,  de  apoio  institucional  à  submissão
do projeto ao Edital MCTI/FINEP/FNDCT/CT-VERDE AMARELO – PARQUES TECNOLÓGICOS e
que demais tratativas ocorram em caso de aprovação do mesmo. Passou para o próximo ponto de pauta:
vii)  O  que  ocorrer:  Não  houve  nenhuma  manifestação.  Sem  mais  a  tratar  no  momento  e  com  os
encaminhamentos determinados, a reunião foi encerrada às vinte horas e vinte e cinco minutos, sendo
assinada por mim, Susana Sousa Bastos e os demais participantes presentes.

Documento assinado eletronicamente por SUSANA SOUSA BASTOS, Secretário(a) do Conselho
de Campus, em 21/03/2022, às 14:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Presidente do Conselho
de Campus, em 21/03/2022, às 14:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JUCIMAR SANTOS DA LUZ, Usuário Externo, em
21/03/2022, às 15:09, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Cailane dos Santos Gois, Usuário Externo, em
21/03/2022, às 15:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nicolle Souza Leto, Usuário Externo, em 21/03/2022, às
21:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADILSON OLIVEIRA DE ALMIRANTE, Membro do
Conselho de Campus, em 23/03/2022, às 17:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro do
Conselho de Campus, em 23/03/2022, às 17:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MORAES FERNANDES, Membro
do Conselho de Campus, em 23/03/2022, às 19:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TERESINHA DE QUADROS GUILHERME DOS
SANTOS, Membro do Conselho de Campus, em 28/03/2022, às 20:57, 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 2192213 e o código CRC DCB1073C.
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