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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

PORTARIA Nº 081 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021
 
O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe
confere a Portaria nº 20, de 02/01/2020, publicada no Diário Oficial da União de 03/01/2020, combinado
com o que dispõe a Lei nº 8.112/90, RESOLVE:
 
Art 1º - DESIGNAR os servidores abaixo listados para compor Comissão Comissão Local de
Permanência e Êxito,  no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia -
Campus Vitória da Conquista:
 

SERVIDOR (A) SIAPE
/MATRÍCULA REPRESENTAÇÃO

Manoel Nunes Cavalcanti Junior ( Presidente ) 132520-2 Representante da direção
acadêmica

Polyane Alves Santos 172464-7 Representante da assistência
estudantil

Camila Timpani Ramal 205803-3 Representante da setor
pedagógico

Paula Varlanes Brito Morais 322263-7 Representante da Napne/Capne

Allan de Sousa Soares 258259-7 Representante da coordenação
de curso de nível superior

Silvana Garcia Viana 127310-4 Representante da coordenação
de curso de nível médio

Daniela Pereira Contelli 127994-6 Representante da coordenação
de curso de nível médio

Naiara de Souza 186420-5 Representante da Cores/CRA

Ketlen Pereira Beserra 20182101021 Representante do grêmio
estudantil

 
Art. 2º  -  A finalidade da Comissão é colaborar com a definição de diretrizes para a elaboração da Política
de Permanência e de Êxito das(os) Estudantes do IFBA e possui os seguintes objetivos precípuos:

socializar dados e indicadores, focalizados e gerais, de desempenho das(os) estudantes;
identificar riscos institucionais à permanência e ao êxito das(os) estudantes; 
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refletir, com toda a comunidade acadêmica, sobre os dados e os indicadores de desempenho
estudantil, bem como sobre os riscos institucionais à permanência e ao êxito das(os) estudantes;
propor e fomentar ações, projetos e programas estruturantes e articulados para a promoção da
permanência  e  do êxito, principalmente para alcançar os grupos mais vulneráveis do corpo
discente, como: ingressantes no instituto; egressos(as) de escola pública; cotistas; negras(os);
estudantes trabalhadores(as); pessoas com necessidades específicas e demais grupos de discentes
considerados vulneráveis;
monitorar a política de permanência e êxito do IFBA.

 
Art. 3º - ESTIPULAR o prazo até 15/01/2022 para a conclusão dos trabalhos. 
 
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
 

FELIZARDO ADENILSON ROCHA
Diretor Geral - Campus Vitória da Conquista

Portaria nº 20, de 02/01/2020
SIAPE: 1643081

 

 

Documento assinado eletronicamente por FELIZARDO ADENILSON ROCHA, Diretor Geral do
Campus Vitória da Conquista, em 09/09/2021, às 16:24, 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 1985680 e o código CRC D9C1FEC9.


