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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 nove horas e quinze minutos,
por    Webconferência, através do link de acesso: (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diren-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 Linguagens e suas Tecnologias, 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: Girleide Fontes, Camila Lopes, Adalberto Rafael, Jadilson Pimentel
e Raimunda Mendes. A reunião foi conduzida pela Diretora de Ensino substituta, Girleide Fontes a qual
explicou  que no primeiro semestre foram  realizadas  reuniões para   tratar  das escolhas do Objeto
1,referente 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, as quais  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.  Disse que a área de Linguagens do Objeto 2,
englobava as disciplinas de Artes, Educação Física e Língua Portuguesa, e que a disciplina de Língua
Inglesa estava incluída na parte da obra didática específica. Comentou que encaminhou aos professores o
material para análise e disse que eles 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. Explicou que se a escola indicar escolha
para a área do conhecimento de Linguagens e suas Tecnologias sem vinculação à obra específica de
Língua Portuguesa, deverá registrar obrigatoriamente escolha de uma obra de Língua Portuguesa. O
contrário também era verdadeiro.    Por outro lado, a obra específica de Língua Inglesa era
independente.  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 deveria ser  escolhida duas opções diferentes. Explicou que para área de
Linguagens e suas Tecnologias e a obra específica de Língua Portuguesa as obras deveriam ser as mesmas,
a exceção só era válida se não houver o par entre elas. 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 às dez horas. Eu Raimunda de Jesus Rodrigues
Mendes, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e pelo demais presentes. 
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