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Primeira reunião Extraordinária do Conselho de Campus IFBA - Euclides da Cunha. Aos vinte e nove do
mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se através de webconferência, os seguintes
conselheiros: Viviane Santos Moreira, Danilo Santos Souza, Helcimar Moura de Jesus, Carine Gama de
Macedo, Boaz Antônio de Vasconcelos Lopes, Josinaldo Manoel Cardoso, Silvana Cristina C. Correia,
Paulo Marcelo Luz dos Santos, Raimunda Cesar de Abreu, Mayara Plácido Silva, para tratar do Plano de
Contingenciamento do IFBA frente ao COVID-19. Viviane inicia apresentando o Plano de
Contingenciamento, que está sendo analisado por toda comunidade, fala da colaboração de Wanderson,
como representante local, no que diz respeito à parte de ensino e prossegue relatando sobre o Plano e pede
a colaboração de todos. Após amplo debate sobre vários tópicos do Plano apresentado foram apontados e
aprovados os seguintes destaques: Página 16 (segundo parágrafo) sobre “adequações curriculares que
precisam estar regulamentadas e aprovadas no âmbito do campus e do IFBA” em que foi destacada a
necessidade de “deixar claro quais os ritos para adequações curriculares (Conselho de Campus-POEN-
CONSEPE)”. Página 16 (quarto parágrafo) “Os estágios e práticas profissionais obrigatórias, com
equivalência de estágio, devem ser cumpridos de forma presencial após controle da pandemia, salvo
quando a natureza do mesmo permitir, com aval da Coordenação do Curso”, que passaria a ser: “Os
estágios e práticas profissionais obrigatórias (com equivalência de estágio) devem ser cumpridos de forma
presencial após controle da pandemia, salvo quando a natureza do mesmo permitir, com aval do Conselho
de Curso”. Página 16 (quinto parágrafo) “orientação, apresentação ou defesas públicas de TCC, de
relatório de estágio ou projetos de pesquisa deverão ocorrer apenas no formato remoto/virtual, por meio de
plataforma de videoconferência a ser viabilizada pela Instituição”, que passaria a ser: “orientação,
apresentação ou defesas públicas de TCC, de relatório de estágio ou projetos de pesquisa deverão ocorrer,
prioritariamente, no formato remoto/virtual, por meio de plataforma de videoconferência a ser viabilizada
pela Instituição”. Suprimir “a quantidade de instrumentos avaliativos por unidade/semestre” contido no
segundo parágrafo da página 17, sob o argumento de “possibilitar que o docente aplique apenas uma
avaliação, por exemplo. As três avaliações distintas prevista na organização didática é uma forma de
proteção para com o estudante, permitindo que este seja avaliado por diferentes habilidades”. Página 17
(terceiro parágrafo) ”por fim, a orientação desta diretriz para flexibilização da quantidade de dias para o
cumprimento do período letivo é que se considere o parâmetro mínimo de frequência para aprovação
discente indicado no Parecer CNE/CES Nº. 224/2006 e na Organização Didática do IFBA, de modo que a
reorganização dos Calendários Acadêmicos após suspensão observe o cumprimento mínimo de 75% dos
períodos letivos (ano, semestre e módulo)”, que passaria a ser: “Por fim, a orientação desta diretriz para
flexibilização da quantidade de dias para o cumprimento do período letivo é que se considere o parâmetro
mínimo de frequência para aprovação discente indicado no Parecer CNE/CES Nº. 224/2006 e na
Organização Didática do IFBA, de modo que a reorganização dos Calendários Acadêmicos após
suspensão observe o cumprimento mínimo de 75% dos períodos letivos (ano, semestre e módulo) do que
ser refere aos dias letivos presenciais”. Página 19 (quinto parágrafo, item b) “das turmas ingressantes do
período 2020.2 que estejam no primeiro semestre curricular dos cursos que ainda não iniciaram as
atividades”,    que passaria a ser: “das turmas ingressantes dos períodos 2020.1 e 2020.2 que estejam no
primeiro semestre curricular dos cursos que ainda não iniciaram as atividades”. Página 19 (quarto
parágrafo) “em caráter excepcional e provisório, fica estabelecido que os processos seletivos para ingresso
de novas turmas no ano letivo 2021 e 2022 ocorrerão no formato virtual e não presencial”, que passaria a
ser: “em caráter excepcional e provisório, fica estabelecido que os processos seletivos para ingresso de
novas turmas no ano letivo 2021 ocorrerão no formato virtual e não presencial”. Página 20 (terceiro
parágrafo) “campi/cursos/turmas que ainda não concluíram o ano letivo de 2019 e semestre 2019.2”, que
passaria a ser: “campi/cursos/turmas que ainda não concluíram o ano letivo de 2019 e semestre 2019.1 e
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2019.2”. Página 21 (item 3.3 - 1) “ampliação da margem de atividades não presenciais para os cursos que
estão no calendário acadêmico 2019 e que já cumpriram 60% da carga horária mínima”, que passaria a ser:
“ampliação da margem de atividades não presenciais para os cursos que estão no calendário acadêmico
2019”. Página 41 “(ORÇAMENTO E FINANÇAS - ITEM 3) “Orientação através de circular com a
definição do prazo de 15/07/2020 para a reavaliação dos PACs 2020”, que passaria a ser: “Orientação
através de circular com a definição do prazo de 30/08/2020 para a reavaliação dos PACs 2020”. Página 81
“As unidades do IFBA deverão mobilizar recursos humanos necessários para o atendimento do controle de
acesso”, foi solicitado que sejam descritos quais os recursos humanos são habilitados a realizar o
atendimento de controle de acesso, por exemplo, aferição de temperatura, sob a argumentação de que é
necessário estabelecer quem são esses servidores, para não gerar desvio de função, e que a reitoria forneça
apoio aos campi que dispõe de recursos humanos insuficientes, como por exemplo o campus Euclides da
Cunha que não dispõe de recursos humanos de forma satisfatória para o cumprimento do plano de
contingenciamento, necessitando assim de apoio da reitoria. Sobre o tema “Pesquisa Institucional”
destacou-se “Alteração na forma de apresentação dos dados da pesquisa, pois a mesma não reflete a
realidade do instituto, o que pode gerar interpretações equivocadas da mesma. Sugere-se apresentar mais
enfaticamente o número de estudantes que não responderam a pesquisa, e mostrar os dados num mesmo
gráfico, para que não se corra o risco de olhar um gráfico apenas e tirar conclusões, como: poucos
estudantes do IFBA não tem acesso a internet, porque não fizeram ensino remoto até o momento? “O que
se sabe até o momento não é de fato a realidade enfrentada”. Além dos destaques apontados acima
também foram aprovadas as seguintes proposições: PRPGI - Incluir nas ações a previsão de editais de
afastamento para cursar mestrado e doutorado para docentes e técnicos, pois os programas de pós-
graduação stricto senso estão com as suas atividades remotas mantidas, embora flexibilizadas, e um
afastamento nesse momento, para que servidores possam concluir ou adiantar seus trabalhos de mestrado e
doutorado seria de grande importância, pois há muito tempo o IFBA não lança edital para afastamento;
DGP - Incluir nas ações, um estudo de composição de força de trabalho, dentro dos campi, para
planejamento da demanda efetiva do quadro de técnicos e docentes, pois é preciso conhecer mais
profundamente a força de trabalho existente nos campi para planejamento de ações para aumento do
quadro de servidores, já que o último concurso para Técnico administrativo foi em 2014 e docente em
2016, assim há em muitos locais, em especial nos campi recém implantados, um déficit de recursos
humanos que já impacta no desenvolvimento normal das suas atividades, assim se faz necessária um grupo
de recursos humanos fortemente consolidado para melhor enfrentamento da pandemia. Ficou estabelecido
que esses destaques e sugestões serão elaborados em um processo no SEI e que todos deverão assinar para
ser enviado para reitoria até a data limite. Não havendo mais nada ser tratado, a reunião foi encerrada, eu,
Josinaldo Manoel Cardoso, lavro a presente ata que será assinada por mim e todos conselheiros presentes
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