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Sexta reunião Ordinária do Conselho de Campus IFBA – Euclides da Cunha. Aos dezessete de dezembro de
dois mil e vinte, às dez horas e quarenta e quatro minutos, reuniram-se através de webconferência, os
seguintes conselheiros: Danilo Santos Souza, Paulo Marcelo Luz dos Santos, Helcimar Moura de Jesus,
Josinaldo Manoel Cardoso, Carine Gama de Macedo, Raimunda César de Abreu, Silvana Cristina Costa
Correia, Elissandra Dantas do Reis, Julianny Andrade, para tratar da seguinte pauta: 1 – expediente; 2 –
aprovação das atas anteriores; 3 – ordem do dia; 3.1 – validação da demanda docente dois mil e vinte; 3.2 –
redistribuição de servidor; 4 – o que ocorrer. Valérias inicia com os informes gerais relatando sobre a
ausência de Viviane, devido ao fato desta se encontrar de licença e a substituirá no cargo da Direção Geral do
Campus até janeiro, quando então o cargo será ocupado por Danilo, continua informando sobre a saída do
Conselheiro Manuel, que foi substituído por Karina, e menciona também a saída do Professor Boaz.
Josinaldo pede que a portaria que institui o conselho seja reeditada, pois houve mudança de membros. Em
seguida Valéria faz a leitura da ata da Quinta reunião ordinária realizada em dezoito de agosto de dois mil e
vinte, que foi aprovada pela maioria com as seguintes alterações: “de outros docentes de outras na elaboração
destas demandas” para “de outros docentes de outras áreas na elaboração destas demandas”. Valéria passa a
ler a ata da segunda reunião extraordinária realizada dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, que foi
aprovada pela maioria. Valéria inicia leitura da ata da terceira reunião extraordinária realizada dia nove de
outubro de dois mil e vinte, que foi aprovada pela maioria. Valéria inicia o terceiro ponto da pauta
informando que a servidora interessada em vir para o Campus Euclides da Cunha, esclarecendo que não há
necessidade de contrapartida para que a redistribuição aconteça. Danilo fala da vantagem de melhorarmos
nosso quadro de vagas, reforçando a equipe sem a obrigatoriedade de contrapartida e informa que a servidora
é da região de Euclides da Cunha, o que é favorável para todos. Helcimar, fala da importância de ampliar
quadro do setor de saúde no campus, colocando-se favorável ao pleito. Valéria esclarece que se trata de uma
auxiliar de enfermagem e que o campus continua sem profissional de enfermagem com nível superior.
Danilo menciona a possibilidade de aproveitamento de candidatos de concurso de outro órgão. Em votação
pela rejeição ou aprovação e continuidade do referido processo de redistribuição, houve unanimidade pela
aprovação. No quarto ponto da pauta, Valéria explana sobre os processos de redistribuição envolvendo dois
técnicos em contabilidade e um código de assistente em administração. Danilo esclarece que podemos liberar
a saída de um técnico em contabilidade e recebermos outros, porém devemos ter cuidado por causa da
nomenclatura dos cargos envolvidos, pois corremos o risco da outra instituição envolvida não aceitar o
código de assistente em administração, resultando em prejuízo no desenrolar do processo e por isso sugere
que o Conselho delibere primeiro sobre a vinda da servidora do IFBAIANO e somente depois que o processo
dela estiver no MEC, esse conselho delibere sobre a redistribuição do técnico em contabilidade do nosso
campus. Paulo questiona se esses processos podem seguir de forma conjunta, ao que Danilo esclarece que
isso não seria possível. Helcimar menciona que se trata de uma situação que envolve fatores humanos, e por
isso deve-se analisar a situação com muito cuidado, a fim de não causar prejuízos aos interessados. Paulo
explica que a vaga disponível no IFPB é na cidade natal de Ticiano e que durante o desenrolar do processo
pode acontecer dessa vaga não continuar disponível, e por isso deve ser considerado a possibilidade do
assistente em administração atender as demandas relacionadas ao cargo de técnico em contabilidade, pois
não há obrigatoriedade de ter um técnico em contabilidade no campus. Danilo chama atenção para o risco de
não termos o código de vaga preenchido após a liberação de Ticiano, devido a problemas de provimento e
além disso não há a garantia da chegada da servidora Elma. Josinaldo sugere que a reitoria seja consultada
sobre a possibilidade de disponibilizar um código de vaga de técnico em contabilidade em contrapartida da
servidora Elma, para que depois seja possível tramitar o processo de Ticiano e em seguida devolver o código
para a reitoria, que em votação foi acatada pela maioria. Danilo menciona que no início do ano de dois mil e
vinte e um, haverá oferta de novas disciplinas e que será elaborado um novo documento que deverá ser
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analisado pelo conselho para validação dos planos de ensino. Não havendo mais nada ser tratado, a reunião
foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos, eu, Josinaldo Manoel Cardoso, lavro a presente ata que será
assinada por mim e todos conselheiros presentes.
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