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Segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus IFBA – Euclides da Cunha no ano de 2021. Aos quinze de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos,
reuniram-se através de webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc, os seguintes conselheiros: Carine Gama de Macedo, Danilo Santos Souza, Elisandra
Dantas dos Reis, Gabriel Oliveira, Helcimar Moura de Jesus, Karina dos Reis Cardoso Macêdo, Raimunda Cesar de Abreu, Silvana Cristina Costa Correia, e as representantes da
Direção de Ensino e Administrativa, correspondentemente, Girleide Barbosa Fontes e Maria Edileide Neris dos Anjos, para tratar da seguinte pauta: 1. Validação e ratificação das
escolhas do objeto 1 do PNLD 2021 (Projetos Integradores e Projeto de Vida) realizada pelos professores, 2. Análise de processo de Redistribuição /saída (Processos SEI
nºs 23278.009885/2020-18 e  23278.009893/2020-56) após manifestação da DEMP e 3. Processo de Consulta Pública para o cargo de Coordenação dos Cursos Técnicos em
Informática. Danilo inicia a reunião informando da ausência justificada do secretário do conselho o conselheiro Josinaldo Manoel Cardoso na reunião. Após apresenta o primeiro
ponto de pauta referente ao PNLD 2021, informa que foram realizadas reuniões com os docentes das área de Ciência da Natureza, Ciência Humanas, Linguagens e Matemática,
para a manifestação dos docentes na adesão ou não dos livros dos projetos integradores, onde para cada área foram realizadas duas reuniões: uma para apresentação da proposta
do PNLD 2021 e outra para manifestação de adesão e/ou escolha dos exemplares. Girleide complementa a fala do conselheiro Danilo apresentando como foram conduzidas as
reuniões e as manifestações. Helcimar reforça o esforço realizado para a escolha dos livros, e questiona sobre a escolha do livros do projetos de vida, Danilo explica que não foi
possível realizar reuniões com os docentes para debater a adesão dos projetos de vida, porém, foi criado um formulário com os links de acesso aos exemplares para que os
docentes possam manifestar de forma individual as suas opções de escolha, Girleide reforça a questão do curto espaço de tempo para realização das reuniões dada as demandas da
direção de ensino e direção geral. Helcimar sugere que as escolhas sejam referendadas pelo conselho e que para o projeto de vida seja levada em consideração as manifestações no
formulário, sendo assim de acordo de todos os membros presentes no momento da votação. Dada tal ratificação, ficam assim manifestadas as adesões do objeto 1 do PNLD 2021
:  1 - Projetos Integradores da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Ata SEI 1786361): Adesão para os três anos letivos com 1ª opção: Editora FTD SA: +
Ação na Escola e na Comunidade -  Código da Obra: 0086P21507 e como 2ª opção: Editora Scipione S.A: #NOVO ENSINO MÉDIO - Código da obra: 0037P21507;  2
- Projetos Integradores da área de Ciências Humanas e sociais aplicadas (Ata SEI 1787152): Adesão para os três anos letivos com 1ª opção: Editora Edicoes SM
LTDA: Jovem Protagonista - Código da obra: 0052P21508 e como 2ª opção: Editora FTD S.A.: + Ação na Escola e na Comunidade - Código da Obra: 0089P21508; 3
- Projetos Integradores da área de Linguagens e suas tecnologias (Ata SEI 1787202): Adesão para os três anos letivos com 1ª opção: Editora Moderna
LTDA.:  Identidade em Ação - Código da Obra: 0022P21505 e com a 2ª opção:  Editora Palavras Projetos Editoriais LTDA. - ME.: Palavras para Integrar - Código da
Obra: 0075P21505; 4 - Projetos Integradores da área de Matemática e suas Tecnologias  (Ata SEI 1788226): Adesão para os três anos letivos com 1ª opção:  Editora
FTD S.A.: + Ação Escola e Comunidade  - Código da Obra: 0085P21506 e como 2ª opção:  Editora Scipione S.A. :  #NOVO ENSINO MÉDIO - Código da
obra: 0036P21506; 5 - Projetos de Vida (Resultado da consulta SEI 23278.001795/2021-51): Adesão para os 3 anos letivos com 1ª opção: Editora  Scipione S.A.: 
#Vivências - Código da Obra: 0002P21509 e com a 2ª opção:  Editora FTD S.A.: #MeuFuturo - Código da Obra: 0097P21509. No segundo ponto de pauta que trato do
processo de redistribuição do técnico em contabilidade Ticiano Oliveira, lotado no campus Euclides da Cunha, para o IFPB, tendo como contrapartida o código de assistente
administrativo, Danilo informa que a consulta realizada pelo conselho de campus a Reitoria teve como um retorno negativo para disponibilização de um novo código de técnico
em contabilidade para o campus Euclides da Cunha, sendo assim inviabilizado o recebimento da servidora Elma oriunda do campus Xique-Xique do IFBaiano. Danilo informa
ainda que em conversa com o servidor Ticiano o mesmo estará pleiteando um novo processo de redistribuição para o IFRN, sugerindo assim que finalizarmos o processo do IFPB,
respondendo pela indisponibilidade da vaga. Helcimar pede esclarecimentos sobre a situação do servidor Ticiano e coloca a possibilidade de uma nova consulta ao campus Xique-
Xique no aceite de um código de vaga, Danilo informa que será complicado a mudança do campus em aceitar um código diferente, mas que se dispõe realizar tal consulta.
Ficando assim acordado e deliberado pelos membros presentes no momento da reunião, pela consulta ao IFBaiano campus Xique-Xique no recebimento de um código de
assistente em administração, posterior finalização ou encaminhamento do processo do servidor, além de aguardar a tramitação do novo processo do servidor. No ponto
de pauta 3, Danilo contextualiza como foi realizado o processo de consulta para Coordenação de Informática e Edificações no ano de 2020, informa que a professora Marcia
Regina solicitou a saída da Coordenação de Informática no final de 2020, e uma vez que o professor Boaz (2º colocado) foi redistribuído para IFSertão-PE e não havia tempo
hábil para realizar uma nova consulta ampla. Assim,  direção decidiu por consultar os docentes que atendiam os critérios do edital publicado em 2020, na consulta realizada o
professor Givanildo se disponibilizou assumir a Coordenação de Informática, até a realização da eleição. Danilo propõe que o processo de consulta seja conduzido por uma
comissão, e apreciado no âmbito do conselho, e que tal troca da coordenação seja realizada após a conclusão do conselho de classe final do calendário 2019, uma vez que a troca
imediata causará mais transtorno ao processo de ensino em andamento. Helcimar relata que o trabalho que o professor Givanildo está realizando esta permitindo o andamento das
atividades do curso de uma ótima forma, e que não faria sentido a substituição uma vez que o processo está em andamento. A conselheira Silvana ratifica a posição do conselheiro
Helcimar e complementa que deve ser verificada a disponibilidade do professor Givanildo na manutenção. A conselheira Elisandra registra que o processo pode ser realizado de
forma tranquila dado a troca ser realizada após o conselho de classe final previsto para Maio. Dado os relatos, por maioria dos votos dos conselheiros, ficou encaminhado pela
composição da comissão para Consulta Publica para ocupação do cargo de Coordenador do curso de Informática, com análise do edital no âmbito do conselho, e que a
substituição ocorrerá após a conclusão dos trâmites relativos ao conselho de classe final do calendário 2019. Não havendo mais nada ser tratado, a reunião foi encerrada às
onze horas e dez minutos, eu, Danilo Santos Souza, lavro a presente ata que será assinada por mim e todos conselheiros presentes.
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