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5ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus Camaçari 

Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e sete minutos, foi iniciada, via web conferência, através do
link: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eduardo-teles, a quinta Reunião Ordinária do Conselho do Campus Camaçari com a seguinte
pauta: i) Informes; ii) Aprovação da alteração do Calendário de Reuniões do Conselho; iii) Estudo sobre rotatividade nas coordenações
administrativas; iv) Realização de reuniões por videoconferência; v) 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), Antônio José Batista de Araújo (membro
titular representante pais/responsáveis), Cailane dos Santos Gois (membro titular do Corpo Discente), Nicolle Souza Leto (membro titular
dos Egressos).  O presidente do Conselho, Professor Eduardo Teles inicia reunião cumprimentando a todos os presentes e franqueia a
palavra pra primeiro ponto de pauta. i) Informes: Prof. Eduardo traz como informe o congresso regimental que ocorrerá em dezembro do
corrente ano que fará uma revisão do regimento geral do IFBA. Foram constituídas comissões para planejamento e organização dos
trabalhos. Em relação ao orçamento, o bloqueio foi revertido pelo Ministério da Economia, mas não há garantia se haverá novo bloqueio.
Sem informes dos demais membros, Prof. Eduardo passa para  segundo ponto de pauta - ii) Aprovação da alteração do Calendário de
Reuniões do Conselho. Assim, para aprovação a Resolução doze de dezoito de outubro de dois mil e vinte e dois, quando altera, ad
referendum, o dia da quinta reunião ordinária. Prof. Eduardo apresenta a resolução, todos os conselheiros aprovam de forma unânime.
Prof. Eduardo passa para terceiro ponto de pauta - iii) Estudo sobre rotatividade nas coordenações administrativas. Apresenta o
cenário das coordenações das áreas administrativa, processo 23285.001636/2022-49, que é composta por cinco coordenações de FG1 e
duas de FG2. Prof. Eduardo explica que, por padrão CONIF, o campus Camaçari se enquadra em campus 70/45 (setenta - quarenta e
cinco), setenta docente e quarenta e cinco técnicos, contendo quatro função gratificada do tipo FG1 e oito função gratificada do tipo FG2.
Explica que passou a ter cinco função gratificada do tipo FG1, pois foi recebido especificamente uma FG1 para implantação da
Coordenação do Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica. Quanto as demais funções gratificadas, estão disponibilizadas
para área acadêmica, como coordenação de pesquisa e extensão e coordenações de área. Conselheira Teresinha questiona que, no quadro
apresentado, não vê alguns setores, por exemplo: financeiro, CORES, biblioteca. Prof. Eduardo explica que são setores vinculados a
diretoria, mas não possuem coordenação por falta de função gratificada. Explica também que houve um corte de funções gratificadas.
Esclarece também que, com essa revisão do regimento, deverá haver alterações de nome de setores que não possuem coordenação.
Conselheira Aline acrescenta que o regimento em elaboração deverá indicar  setores que devem ter FG, então é provável que se volte a ter
nova discussão referente à este assunto. Ratifica que a quantidade de função não irá alterar. Prof. Eduardo complementa com as
informações referente à estrutura do campus de acordo com a quantidade de alunos matriculados, constante no regimento atual do IFBA.
Prof. Eduardo sugere que, para deliberação deste assunto, que aguarde o resultado do congresso regimental quando assim se terá novo
regimento geral do IFBA. Assim, de forma unânime, todos os conselheiros estão de acordo de retornar com esta pauta após resultado do
congresso regimental. Prof. Eduardo para para o próximo ponto de pauta - iv) Realização de reuniões por videoconferência quando
passa para Conselheira Teresinha para contextualizar. Conselheira Teresinha informa que esta pauta foi proposta por demanda da
Coordenação de Ciências Humanas, pois o que se entende é que para as coordenações de curso e área é que as reuniões deveriam ser
realizadas de forma presencial. No entanto, o posicionamento é que durante o período da pandemia houve uma grande afetividade e
aumento de presença em reuniões realizadas de forma hibrida (presencial e remota) e em termo de normativa não há compreensão se é
possível a realização de reuniões no formato hibrido. Prof. Eduardo informa que, para esse ponto, não se pode deliberar/definir sobre, pois
compete à instância superior. E o que se pode encaminhar no momento é reforçar a nota referente à marcação de ponto eletrônico que foi
expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoa. Conselheiro João informa que está para sair nova resolução da atividade docente. Assim,
como encaminhamento, o conselho aprovou por aguardar esta nova resolução para que seja observado como se procederá. Próximo ponto
de pauta -  v) O que ocorrer. Prof. Eduardo traz uma colocação da Conselheira Nicole que é realizar um levantamento de estudantes que
participaram de prêmios e competições. Conselheira Nicole reforça a importância deste levantamento para futuras indicações destes
estudantes em eventos, editais, concurso, etc. e fala da participação do quarto prêmio Carolina Bori - Meninas na ciência. Prof. Eduardo
solicita a possibilidade das Conselheiras Cailane e Nicole para realizarem este levantamento e as conselheiras aceitam. Para o prêmio
Carolina Bori, quem tem prazo até o dia trinta e um de outubro, será realizada chamada para que professores indiquem estudantes. Sem
mais a tratar no momento e com os encaminhamentos determinados, a reunião foi encerrada às vinte horas e vinte e dois minutos, sendo
assinada pelos presentes.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Presidente do Conselho de Campus, em 17/11/2022, às
12:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Antônio José Batista de Araújo, Usuário Externo, em 17/11/2022, às 16:58, conforme
decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Cailane dos Santos Gois, Usuário Externo, em 17/11/2022, às 19:09, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro do Conselho de Campus, em
20/11/2022, às 13:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO MARCELO MORAES FERNANDES, Membro do Conselho de Campus, em
22/11/2022, às 07:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nicolle Souza Leto, Usuário Externo, em 23/11/2022, às 14:45, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TERESINHA DE QUADROS GUILHERME DOS SANTOS, Membro do Conselho de
Campus, em 06/12/2022, às 20:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADILSON OLIVEIRA DE ALMIRANTE, Membro do Conselho de Campus, em
21/12/2022, às 12:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
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