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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos,
por  Webconferência, através do link de acesso:https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dg-euc, teve início
a reunião convocada pela  Direção Geral e de Ensino  do IFBA, campus de Euclides da Cunha, com  os
docentes da área de conhecimento de Ciencias Humanas e Sociais aplicadas ,  para tratar da escolha do
Objeto 2, do PNLD 2021, para esta área do conhecimento.  Participaram da reunião: Danilo Souza,  Ivan
Carlos Reis, Fabiano Brito e Givanildo de Jesus. Em virtude de não ter quórum mínimo foi sugerido pelos
participantes, que a reunião deveria ser continuada, dando início ao processo de escolha dos
livros.  Posteriormente, deveria ser realizada  uma consulta aos demais professores para verificar se
concordam com a escolha realizada na reunião.  Os livros escolhidos pelos professores foram:  1ª
Opção,  Coletânea Diálogo - Editora Moderna, código 0200P21204;  2ª Opção,  Ser Protagonista -
Editora SM, código do livro:0202P21204. Serão solicitados os seis volumes disponíveis para serem
usados nos primeiros anos do Ensino Médio.  Danilo explicou sobre a possibilidade da reserva técnica,
onde é possível realizar a doação de livros, inicialmente dentro do próprio instituto, em um segundo
momento para outras instituições da rede pública de ensino. A reserva técnica também permite que seja
solicitado mais livros, caso haja necessidade.Todos os exemplares serão utilizados com o primeiro ano,
tendo em vista o quantitativo de alunos, podendo ser reutilizados nos anos seguintes. Ainda informou que
os professores ausentes na reunião, validaram as escolhas dos seus pares e justificaram as ausências.
Finalizada as escolhas, o diretor  informou que acontecerá  na quarta-feira, dia 11/08/2021, a reunião do
Conselho de campus para referendar e validar essas escolhas. A direção geral    ratificou as escolhas das
obras pelos professores. Agradeceu a  presença de todos(as).  A  reunião foi finalizada às onze  horas e
trinta minutos.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor Geral Substituto de
Euclides da Cunha, em 11/08/2021, às 16:20, 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 16:47, 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 19:16, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1949413 e o código CRC 36F062C3.
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