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Reunião Ordinária do Conselho de Campus. Aos três dias de março do ano dois mil e vinte às 09h50, na
sala de reuniões do Instituto Federal da Bahia campus Euclides da Cunha, reuniu-se o Conselho de
Campus com a presença de: Viviane Santos Moreira (presidente do Conselho), Danilo Santos Souza,
Paulo Marcelo Luz dos Santos, Silvana Cristina Costa Correia, Helcimar Moura de Jesus, Josinaldo
Manoel Cardoso, Elisandra Dantas dos Reis, Carine Gama de Macedo, Gabriel Almeida Alcântara,
Emanuel dos Santos Santos e Raimunda Cesar de Abreu. A presidente do Conselho inicou a reunião com a
apresentação da nova gestão pro tempore do campus composta pela Diretora Geral Viviane Santos, Diretor
de Ensino Danilo Souza e pelo Diretor de Administração e Planejamento Paulo Marcelo Luz. As portarias
dos diretores locais foram assinadas pela nova Reitora do IFBA Luzia Mota. Viviane explicou que as
Coordenações de cursos passaram pelo processo de eleição, onde foram escolhidas Safira Rios como
coordenadora do curso de edificações e Márcia Regina como coordenadora do curso de Informática.
Apresentou a coordenadora de extensão Silvana e informou ao conselho que a nova coordenadora de
Pesquisa é a professora Mayara Pláscido. Sobre a questão dos novos cursos, afirmou que foi aprovado o
curso técnico de edificações integrado ao ensino médio e mudanças no curso técnico de informática na
forma subsequente e que essas mudanças foram encaminhadas para a PROEN no ano anterior. Sobre a
audiência pública que foi realizada na Câmara de Vereadores de Euclides da Cunha, Viviane explicou que
é um dos componentes do estudo de viabilidade e que durante a audiência foram apresentadas as
possibilidades de cursos superiores que poderiam ser implantados no campus, porém, é preciso considerar
o critério de verticalização deve ser considerado para que haja o aproveitamento da estrutura de
laboratórios, corpo docente, acervo bibliográfico. Josinaldo pontuou que durante a audiência pública não
ficou claro que haveria outros ritos antes da implantação do curso. Em seguida, Viviane realizou a leitura
da nota que a nova gestão do campus emitirá sobre os ritos que devem cumpridos para que um curso
superior seja implantado. Raimunda questionou sobre quais os meios seriam utilizados para divulgação e
Viviane respondeu que seria publicada no site do instituto e que divulgaria em entrevistas em rádios do
município. O próximo ponto do Expediente foi a construção da Minuta de Funcionamento das Comissões
Internas e das Normas de Funcionamento das reuniões no âmbito do campus Euclides da Cunha que estão
sendo trabalhadas por servidores do IFBA campus Euclides da Cunha e serão apreciadas em breve pelo
Conselho. Helcimar explicou que como estamos atrelados ao processo de verticalização dos cursos,
sugeriu que fosse feito estudo de viabilidade de novos cursos técnicos integrados ao ensino médio, Viviane
concordou que realmente o estudo precisa ser amplo e Silvana afirmou que essa questão já estava citada na
nota que foi lida pela presidente. Josinaldo sugere que seja aberto um novo curso integrado em outra área
de conhecimento, Danilo coloca que essa possibilidade está presente no Plano de Metas 2020 para criação
de novos curso integrados, superiores e EJA e que o objetivo é implantar o terceiro curso integrado. Em
seguida, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior e a solicitação de retificação da ata que consta no
processo SEI:23278.001300/2020-11. Onde lê-se  "Danilo esclareceu que o campus tem condições de
fazer essa antecipação, já que nosso quadro docente contempla essa mudança. Foi aberto para votação
e por unanimidade foi aprovada a antecipação do ingresso para fevereiro de 2020." Leia-se: "Danilo
esclareceu que o campus terá condições de realizar essa antecipação, uma vez que para as disciplinas da
área propedeútica não haverá nenhum problema de carga horária inicialmente e há 3 processos de
resdistribuição para compor o quadro docente de informática, e a autorização de dois professores
substitutos que estão sendo convocados. Além de propor que o campus faça um processo seletivo
simplificado para substituto de informática. Foi aberto para votação e por unanimidade foi
aprovada a antecipação do ingresso para fevereiro de 2020." A presidente do Conselho apresentou a
seguinte Ordem do Dia: 1. Escolha do Secretário da Conselho 2. Definição do Calendário de reuniões
ordinárias 3. Aprovação das alteraçãoes de matrizes dos cursos Integrado e Subsequente 4. Cessão dos
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espaços do IFBA campus Euclides da Cunha para insituições públicas e privadas 5. Uso dos espaços do
IFBA: Academia e Sala de Jogos.  Danilo solicitou a inclusão na pauta referente a PPA e ao
aproveitamento da lista de aprovados no curso subsequente no Processo Seletivo 2020. Viviane sugeriu
então a retirada do ponto sobre uso dos espaços do IFBA: Academia e Sala de Jogos. As alterações na
Ordem do dia foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. O conselho aprovou a escolha de Paulo
Marcelo Luz como secretário do Conselho. Josinaldo sugeriu que as convocações para reunião sejam
colocadas no Mural e que as próximas reuniões ocorram em local maior para que o público possa
participar. Sobre o calendário de reunião, Elisandra sugeriu que ocorra um rodízio nos turnos da reunião
para que os alunos possam participar no turno oposto as aulas. Emanuel questionou sobre a realização da
reunião de pais e sobre o atraso no calendário das turmas e Danilo respondeu que será necessário a
aprovação dos calendários de 2019 e 2020 e a partir dos trabalhos da Comissão de calendário os atrasos
poderão ser minimizados mas dependerá de vários fatores como: orçamento para pagamento do auxílio
alimentação e transporte. Sobre a escolha do dia para as reuniões do Conselho, Viviane sugeriu que seja a
primeira terça feira do mês e com rodízio entre os turnos, o Conselho aprovou por unanimidade. A questão
seguinte foi sobre as matrizes dos cursos, Viviane explicou que mudanças na oferta de qualquer disciplina
(falta de professor) que gerem alteração apenas na sequência da oferta deve ser aprovada pelo Conselho e
para cada alteração que foi realizada surgiu uma nova matriz porém essas matrizes ainda não foram
aprovadas. Como consequência desse processo, o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)
ainda não foi implantado no campus por conta da aprovação dessas matrizes. Danilo pontuou que essas
mudanças nas matrizes evitam atrasos nas turmas que estão matriculadas em 2020 e que, além disso, essas
mudanças já foram executadas. Josinaldo se posicionou favorável. As matrizes apresentadas ao Conselho
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, Viviane apresentou a proposta de alteração das disciplinas
envolvidas em PPA, sugerindo a retirada de uma disciplina da área específica de informática conforme
processo SEI 23278.015655/2019-46. Após discussão, a proposta foi submetida a votação e aprovada por
unanimidade. Sobre a antecipação da entrada de estudantes no semestre 2019.2 dos aprovados pelo
Processo Seletivo 2020, o conselho deliberou com 08 votos favoráveis e 01 abstenção pela aprovação da
antecipação. Quanto a cessão de espaços do campus, Viviane sugeriu que seja construída uma minuta para
ser apreciada na próxima reunião. A comissão interna para construção dessa minuta será: Silvana,
Helcimar, Josinaldo e Elisandra. Finalizada a Ordem do dia, Josinaldo sugere que as atividades do Xadrez
e Ioga sejam publicadas no site do IFBA campus Euclides da Cunha. Silvana convida para palestra que
será realizada no dia 24 de março de 2020 com a Secretaria de Comércio, Indústria, Turismo, Emprego e
Renda do município de Euclides da Cunha. Elisandra convida a todos a participarem do evento em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher nos dia 05 e 06 de março de 2020 no auditório do campus.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 12h05.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Presidente do
Conselho de Campus, em 06/03/2020, às 18:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Membro Titular do Conselho de
Campus, em 07/03/2020, às 13:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSINALDO MANOEL CARDOSO, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 09/03/2020, às 12:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO MARCELO LUZ DOS SANTOS, Membro
Titular do Conselho de Campus, em 09/03/2020, às 18:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANDRA DANTAS DOS REIS, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 09/03/2020, às 20:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 23/04/2020, às 16:25, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por HELCIMAR MOURA DE JESUS, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 19/05/2020, às 10:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CARINE GAMA DE MACEDO, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 24/07/2020, às 14:41, conforme decreto nº 8.539/2015.
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