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Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus IFBA - Euclides da Cunha. Aos vinte e dois do mês de
julho de dois mil e vinte, reuniram-se, através de webconferência, os seguintes conselheiros: Viviane
Santos Moreira, Danilo Santos Souza, Helcimar Moura de Jesus, Carine Gama de Macedo, Elisandra
Dantas dos Reis, Boaz Antônio de Vasconcelos Lopes, Josinaldo Manoel Cardoso, Maria Julianny A.
Souza, Silvana Cristina C. Correia, Paulo Marcelo Luz dos Santos, para tratar da seguinte pauta: 1 -
Expediente; 2 - Aprovação da ata anterior; 3 - Ordem do dia (Redistribuição de servidor);  4 - O que
ocorrer. Viviane inicia dando os informes (expediente), lembrando aos membros para assinar as atas das
reuniões anteriores no SEI, em seguida informa que campus aderiu a pós-graduação EAD “Ciência é
Dez”, destinada a licenciados em química, física e biologia, e que já possui uma comissão para elaboração
do edital e seleção, fala da alta quantidade de inscritos no curso de pós-graduação em matemática, que o
campus aderiu recentemente. Fala da inscrição do curso FIC que será ofertado sobre “Trabalho em
Alturas”, e informa que o início dos cursos está previsto para agosto. Fala sobre os plantões dos diretores
do campus, que se inicia hoje das dezenove às vinte horas, informa que a reitoria encaminhou o plano de
contingenciamento para ser analisado, informando ainda como foi elaborado e que essa proposta será
passada para a comunidade e posteriormente será analisada pelo Conselho do Campus, que haverá
audiência publica com o campus no dia três de agosto e posteriormente será levado ao CONSUP. Segue
falando da execução orçamentária, afirmando que convocará reunião para tratar do assunto. Danilo
informa que o processo de permuta em que ele era o interessado foi cancelado por interesse da outra parte.
Viviane inicia a leitura da ata da reunião anterior. Danilo fala que houve reunião com PROEN e que o
PROSEL foi mencionado, mas ficou para ser debatido em outra reunião a ser marcada. Danilo sugere que
seja usado o termo “Kit alimentação” para tratar do que for destinado de alimento para os estudantes com
verba do PNAE. No item três da pauta, Viviane fala sobre o processo de redistribuição da servidora
Ynaiara, auxiliar de biblioteca lotada na Biblioteca do Campus, que o processo já se encontra no IFBA e
que está disponível no SEI, faz a leitura de partes do processo e menciona que o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus de Senhor do Bomfim, instituição para onde seria
redistribuída a servidora, disponibilizou um código de vaga nível “C”, especificamente para o extinto
cargo de técnico de laboratório, em seguida fala da dificuldade da servidora em desenvolver as atividades
no campus, fala da tramitação do processo e da possibilidade de redistribuição da servidora, pautando a
situação que o campus tem passado, considerando a saúde da servidora. Paulo fala da possibilidade de um
técnico administrativo que está prestes a chegar no  Campus Euclides da Cunha, via redistribuição, ser
lotado diretamente na Biblioteca para suprir a vaga de servidora, caso ocorra a redistribuição dela. Danilo
traz informações acerca dos cargos extintos em seguida fala da importância da politica de redistribuição,
pois se trata de uma necessidade humana, mas que se deve ficar atento à necessidade de manutenção do
quadro de servidores do campus, e sugere dialogar com o diretor do Campus Senhor do Bomfim -
IFBAIANO na tentativa de obter um código de vaga que possa ser provido, devido ao risco de perdermos
o servidor e o código de vagas, no entanto, se posiciona favorável à redistribuição da Servidora, mesmo
que não seja possível essa negociação. Josinaldo fala da situação da servidora ressaltando que por questões
de saúde a servidora não desenvolve suas atribuições em todo seu potencial e que deve ser levado em
consideração os prós e os contras desta redistribuição. Helcimar  se coloca favorável a redistribuição pois
além da questão de humanidade e solidariedade com a servidora, há pelo menos um vislumbre de
aproveitamento do código de vaga cedido, mas que a troca  desse código de vaga deve ser feita por outro
que não seja de cargo extinto.  Elissandra se manifesta favorável ao pleito da servidora. Julianny também
se manifesta favorável dado a situação de saúde da servidora. Viviane passa para a votação se compôs com
seguintes propostas: 1 - favorável; 2 - favorável e solicitar a contrapartida para um código de assistente de
alunos; 3 - desfavorável em que esta proposta teve zero voto, a proposição vencedora foi número um
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obtendo quatro votos e a proposição dois foi vencida com três votos. Portanto, a redistribuição da
servidora é aprovada  pela a maioria do Conselho.  Viviane fala que elaborará o documento de acordo com
o que foi deliberado e pede para que todos assinem a fim de agilizar o processo, mas que antes tentaria
contato com a diretoria do Campus para onde a servidora será redistribuída na tentativa de trocar o código
de vaga por um código de assistente de alunos. Em “o que ocorrer”, Viviane lista os seguintes pontos:
plano de contingencia, audiência publica, reunião extraordinária, mudança da Secretaria do Conselho, em
que ela inicia falando sobre a necessidade de analise do plano de contingencia com um olhar voltado para
a realidade de nosso campus e sugere reunião extraordinária deste Conselho na próxima semana para tratar
do assunto, a reunião fica marcada para dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas.
Silvana comenta sobre a necessidade de maior participação da comunidade do campus na análise do tema.
Paulo fala sobre a mudança da secretaria do conselho e alega alta demanda do DEPAD, que por isso fica
impossibilitado de continuar como secretário. Danilo sugere rodizio na escrita das atas das reuniões.
Viviane propõe que seja feito sorteio para secretário caso ninguém se proponha e que seja feito rodizio a
cada três meses, por fim ninguém manifesta interesse, Josinaldo é indicado e acata a proposta. Silvana fala
sobre os editais de extensão em aberto, e relata sua atuação junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Elissandra pergunta sobre retorno das aulas ou atividades remotas para os alunos em que
Viviane responde que existe a expectativa de retorno remoto, mas não há data definida, devido a
dificuldade de acesso dos estudantes aos recursos de informática e que apenas 25% dos estudantes
responderam ao levantamento sobre o tema. Silvana questiona se o retorno previsto no Plano de
Contingenciamento é presencial ou remoto. Danilo responde que o plano contempla a possibilidades de
atividades presenciais, mas com flexibilidade de ser semipresencial e também remota, a depender de cada
caso e da manutenção da Resolução número sete do CONSUP. Silvana fala dos problemas de acesso por
parte dos estudantes e que estes nem sempre tem a concepção correta de acesso aos conteúdos via internet.
Não havendo mais nada ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinco minutos, eu,
Josinaldo Manoel Cardoso, lavro a presente ata que será assinada por mim e todos conselheiros presentes.
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