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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, via Webconferência,
através do link de acesso: (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc), teve início a reunião convocada
pelas Direções de Ensino e Geral, do IFBA, campus de Euclides da Cunha, com os docentes da área de
conhecimento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com o objetivo de apresentar e orientar quanto ao
processo de escolha das Obras Didáticas por Área do Conhecimento, do Objeto 2, do PNLD 2021.
Participaram da reunião: Danilo Souza, Ivan Reis, Mayara Pláscido e Givanildo de Jesus. A reunião foi
conduzida pelo Diretor Geral substituto, Danilo Souza, o qual explicou que no primeiro semestre foram
realizadas reuniões para tratar das escolhas do Objeto 1, referentes aos Projetos Integradores e Projetos de
Vida e que esse momento era para apresentação do Objeto 2, que trata das Obras Didáticas por Áreas do
Conhecimento, que tem uma abordagem interdisciplinar com as áreas de conhecimento. Informou também
sobre a organização dos encontros para apresentação das obras e orientação sobre as escolhas aos docentes.
Disse também que o prazo para envio das informações dessas escolhas ao FNDE, era até o dia 11/08/2021.
Apresentou e fez a leitura dos pontos importantes do material disponibilizado pelo FNDE, e disse que esse
trazia orientações especificamente sobre as escolhas. Comentou que encaminhou para os professores o
material para análise e disse que os professores precisavam discutir com seus pares, se irão aderir ou não ao
Objeto 2, e aderindo reforçou a necessidade de estar escolhendo obras com indicações para 1ª e 2ª opção, e
alertou que no caso de não ter a 1ª opção, o FNDE enviará a 2ª opção. Falou aos professores que eles
poderiam aderir aos seis volumes ou não, além disso, precisavam indicar quais volumes desejariam aderir e
especificar as séries do ensino médio que serão utilizados esses volumes. Disse que não havia limite de
indicação de volume por ano, mas se um determinado volume fosse indicado para um ano específico, esse
mesmo volume não poderia ser indicado para outro ano do ensino médio. Disse ainda que as obras de áreas
didáticas específicas eram compostas por volumes únicos, e o professor poderia indicar obras para todos os
anos ou apenas alguns anos do ensino médio e para cada obra deverá ser escolhida duas opções diferentes. Já
finalizando a reunião disse que iria marcar um outro momento para o dia 09/08/2021, para os professores
apresentarem os resultados das discussões e se vão aderir ou não ao Objeto 2 e que em seguida, estará
realizando reunião com o Conselho de campus para validar as escolhas e no dia 11/08/2021, prazo limite,
estará registrando no sistema todas as informações das escolhas dos professores. A reunião foi encerrada as
dez horas e quarenta e cinco minutos e segue assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor Geral Substituto de
Euclides da Cunha, em 11/08/2021, às 07:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GIVANILDO DE JESUS SANTOS, Coordenador(a) do
Curso Técnico em Informática, em 11/08/2021, às 16:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN CARLOS REIS DE OLIVEIRA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 11/08/2021, às 19:14, conforme decreto nº
8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MAYARA PLASCIDO SILVA, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 11/08/2021, às 19:32, conforme decreto nº 8.539/2015.
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