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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Campus IFBA – Euclides da Cunha do ano de 2021. Aos
dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se através de
webconferência, o/as seguintes conselheiro/as: Danilo Santos Souza (Presidente Substituto), Girleide Fontes,
Helcimar Moura, Paulo Marcelo Luz, Gabriel Almeida Alcântara, Carine Gama de Macedo, Elissandra
Dantas Reis e Silvana Cristina Costa Correia para tratar da seguinte pauta: 1. Expediente; 2. Aprovação das
Ata Anteriores; 3. Minuta de Edital para consulta pública do cargo de Coordenador dos Cursos Técnicos de
Informática (Manifestação contrária da comissão de atender as ressalvas do conselho de campus conforme
processo nº 23278.003879/2021-20); 4. Minuta de Regulamento do funcionamento do Projeto de Ensino Pré-
Enem; 5. O que ocorrer. A reunião foi iniciada às 10h20. Danilo inicia agradecendo sua participação à frente
do Conselho de Campus e informa que esta deve ser a última reunião ordinária na qual preside, atualmente,
devido o retorno da professora Viviane Moreira da licença maternidade e férias regulares previsto para
ocorrer em vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um, caso o diretor/a geral eleito/a ainda não tenha
assumido, haja vista o processo eleitoral para direção geral do campus estar em andamento. Silvana informa
sobre a realização da Primeira Jornada de Pesquisa e Extensão do campus Euclides da Cunha, prevista para
ocorrer entre os dias quatro e cinco de agosto de dois mil e vinte e um, cujo objetivo é apresentar os projetos
de pesquisa extensão desenvolvidos nos anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um no campus Euclides
da Cunha e seus resultados. Danilo parabeniza a iniciativa das professoras, Silvana e Mayara, coordenadoras
de Extensão e Pesquisa, respectivamente. Sobre a análise e aprovação das atas anteriores, Danilo sugere que
as atas da terceira e quarta reunião ordinária sejam analisadas na próxima reunião ordinária do conselho,
devido o secretário encontrar-se de férias e todos os conselheiros concordam. Seguindo a pauta, Danilo
apresenta o processo SEI nº 23278.003879/2021-20 relacionado à minuta de Consulta Pública para ocupação
da Coordenação dos Cursos de Informática e apresenta o parecer do Conselho de Campus (documento
nº1886759), que aprova a minuta com ressalvas. Em seguida, apresenta o parecer da Comissão Organizadora
da Consulta Pública (documento nº1901048) que acata parte das recomendações feitas pelo Conselho de
Campus, no entanto manifesta parecer contrário quanto mudança na porcentagem de votos da categoria
votante. Helcimar concorda com o parecer dado pela Comissão Organizadora da Consulta Pública e justifica
que sua preocupação se deve por conta da possibilidade de que a implantação de cursos de outras
modalidades gere transtornos futuros com a maior porcentagem de votos para categoria estudantil, além
disso aponta que em processos de consulta eleitorais de outra natureza, o modelo de porcentagem de votos
para categoria estudantil seja adotado. Danilo explica que em modalidades diferentes de cursos, as
coordenações são específicas, conforme a modalidade do curso, portanto não geraria transtornos. O
presidente do conselho reitera que os estudantes dos cursos subsequente, muitas vezes, não têm a mesma
atenção que os alunos do curso integrado recebem no campus. Como exemplo, Danilo comenta o não
preenchimento das vagas oferecidas para monitoria de ensino dos cursos subsequente (Edital nº03/2021), em
que foram ofertadas oito vagas e apenas três vagas foram preenchidas pela falta de inscritos, assim ele fala da
necessidade de mudar essa cultura e igualar a atenção para todas as forma de ensino. Danilo ainda ressalta a
importância de manter a decisão do Conselho de Campus e compreender a natureza do papel do coordenador
de curso que difere do papel desempenhado pelos diretores gerais e reitores, pois o coordenador lida
diretamente e mais próximo com as demandas apresentadas pelos estudantes. Além disso, comenta sobre a
iniciativa do campus em iniciar desde dois mil e vinte a eleição para coordenação de curso, algo que,
anteriormente, não ocorria e o papel democrático do processo eleitoral e a importância de dar protagonismo
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aos estudantes. Silvana corrobora com a fala de Danilo sobre a necessidade de manter a decisão do Conselho
de Campus e a importância e iniciativa das eleições para coordenações de curso no campus. Silvana sugere
que o conselho possa, futuramente, adotar a metodologia de outros conselhos a partir de relatorias. A partir
das falas dos conselheiros, Helcimar diz concordar com o posicionamento do Conselho de Campus sobre a
importância da relação entre a coordenação de curso e os estudantes e a decisão na porcentagem de votos
entre os votantes, comenta sobre a importância da implantação das eleições para coordenação no processo
democrático e também sobre o papel da coordenação junto aos docentes e diz que a porcentagem de votos
dos professores fica baixo se comparado o todo. Danilo concorda com a colocação de Helcimar sobre a
relação da coordenação de curso com os docentes, vez que é a chefia imediata dessa categoria e propõe
refletir sobre o peso do voto para os professores. Elisandra sugere que a porcentagem de votos para docentes
seja de trinta por cento e para os técnicos administrativos de vinte por cento. Danilo sugere uma votação
sobre a manutenção de porcentagem de peso de vinte e cinco por cento para os alunos do integrado e vinte
por cento para os alunos do subsequente, o conselho foi unânime pela manutenção na porcentagem de votos
para os estudantes sugeridas pelo conselho. Outra votação sugerida pelo presidente foi sobre a alteração no
percentual de trinta por cento para categoria docente e vinte por cento para os técnicos administrativos, que
teve cinco votos favoráveis e dois votos contrários. Ficou decidido que a Comissão Organizadora da
Consulta Pública para Ocupação da Coordenação dos Cursos de Informática siga com o processo de consulta
e realize os ajustes necessários no Edital. Silvana sugere que seja estipulado o prazo de quinze dias e
possibilidade de prorrogação de mais quinze dias, se necessário, para condução do Edital de Consulta para
Coordenação de Curso de Informática. Danilo fala que talvez haja necessidade de flexibilização dos prazos,
principalmente, devido o suporte necessário da DGTI para realização da eleição e pergunta se os
conselheiros concordam com a estipulação dos prazos apresentados por Silvana. Todos os membros
concordam com os prazos para condução do processo de consulta. Seguindo para o próximo ponto de pauta,
Danilo fala sobre a construção do Projeto de Ensino Pré-ENEM, que teve a contribuição das direções geral e
de ensino, coordenação de curso de Informática e docentes e a importância do desenvolvimento desse projeto
para a toda a comunidade. Danilo explica que esse projeto foi idealizado pela atual gestão desde dois mil e
vinte em paralelo com a idealização do projeto Pré-IFBA, mas que a pandemia adiou a realização de alguns
projetos. Danilo apresenta e faz a leitura da minuta do projeto, explicando a construção de cada tópico do
projeto. Silvana parabeniza a iniciativa da gestão e participação de todos os envolvidos, sugere alteração no
objetivo geral para que seja escrito o seguinte texto: “criar um curso preparatório para o ENEM, direcionado
para os estudantes, servidores e colaboradores do campus Euclides da Cunha, buscando possibilitar a
inserção dos mesmos no Ensino Superior.” Danilo abre para votação a sugestão de alteração no objetivo
geral e necessidade de complementação das ementas ainda pendentes. Todos os membros votam favoráveis a
alteração do objetivo geral e complemento das ementas. Helcimar parabeniza a iniciativa e questiona sobre a
sobrecarga de atividades para os estudantes. Danilo explica que a participação no projeto será por processo
seletivo, portanto será uma opção do estudante a adesão ao projeto. Silvana pergunta sobre a matrícula dos
estudantes vinculados ao projeto nos sistemas institucionais. Danilo informa que os alunos inscritos no
projeto podem ser vinculados à aba “Atividades Complementares” ou como regularmente matriculado no
SUAP. Danilo sugere votação da minuta para aprovação sem ressalvas, aprovação com ressalvas ou
reprovação. A votação foi unânime para aprovação com ressalvas. No que ocorrer, Elisandra pede a palavra.
Parabeniza a idealização do projeto, fala sobre sua iniciativa no projeto Acolhe IFBA e da não aceitação da
gestão anterior em alguns projetos apresentados por ela. Ainda comenta sobre sua aprovação no mestrado
profissional do IFBA e sobre seu objeto de pesquisa que analisará motivos da evasão no curso integrado e
propor um projeto de intervenção para minimizar as possíveis causas e pediu apoio dos docentes,
conselheiros e gestão para apoio em seu projeto. Silvana, Helcimar e Danilo disseram que Elisandra pode
contar com eles no que for preciso para desenvolvimento de seu projeto. Não havendo mais nada ser tratado,
a reunião foi encerrada às doze horas e, eu, Girleide Barbosa Fontes, lavro a presente ata que será assinada
por mim e todo/as conselheiro/as presentes.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Presidente do Conselho de
Campus, em 11/08/2021, às 12:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GIRLEIDE BARBOSA FONTES, Membro do Conselho
de Campus, em 11/08/2021, às 13:56, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO MARCELO LUZ DOS SANTOS, Membro
Titular do Conselho de Campus, em 11/08/2021, às 15:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL ALMEIDA ALCANTARA E OLIVEIRA,
Membro Titular do Conselho de Campus, em 11/08/2021, às 15:24, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELISANDRA DANTAS DOS REIS, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 11/08/2021, às 16:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CARINE GAMA DE MACEDO, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 11/08/2021, às 16:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELCIMAR MOURA DE JESUS, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 13/08/2021, às 09:08, conforme decreto nº 8.539/2015.
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