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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

SÚMULA DA REUNIÃO

SÚMULA 04/2020

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

 

Local: Sala de reunião virtual/ RNP 

Data: 05/06/2020

Horário:14h

 

Registros da Reunião: A reunião ocorreu via web, sendo os links permanentes fornecidos pela RNP.
Súmula desta reunião, que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação pelo Sistema
Eletrônico de Informações -SEI constitui-se em lastro comprobatório suficiente para embasar os atos deste
Colegiado.
Composição da Mesa: Sob a Presidência da Magnífica Reitora, Profª. Luzia Matos Mota, designada pelo
Decreto do Ministério da Educação de 23/12/2019, publicado no Diário Oficial da União de 24/12/2019,
integraram a mesa:

Luzia Matos Mota Reitora

Fábio Lemos Mota PROAP

Soraia dos Santos Brito PROEX

Philipe Murillo Santana de Carvalho PROEN

Jancarlos Menezes Lapa PRPGI

Jenner Miranda de Carvalho PRODIN

Milson Matos de Lima Junior PRODIN

Marcilene Garcia de Souza DPAAE

Marcio Melo de Oliveira DGTI

Simone de Paula Lopes DGCOM

Gustavo da Silva Quirino Barreiras

Rui Pereira Santana Brumado

Eduardo Oliveira Teles Camaçari
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Viviane Santos Moreira Euclides da Cunha

Fabíolo Moraes Amaral Eunápolis

Aline Quaresma Santos Pamponet Feira de Santana

Thiago Nascimento Barbosa Ilhéus

Jeime Nunes de Andrade Irecê

Ricardo Alcântara Mesquita Jacobina

Luciano Pestana Santos Jequié

Fernando Santos da Paixão Juazeiro

Maria Perpétua Carvalho da Silva Lauro de Freitas

Sílvio Maurício Magalhães Lima Paulo Afonso

Vinícius de Matos Rodrigues Porto Seguro

Ives Lima de Jesus Salvador

Andrea Maria Mano Amazonas Santo Amaro

Carla Simone Barbosa de Jesus Santo Antônio de Jesus

Nelson de Souza Costa Junior Seabra

Esly Cesar Marinho da Silva Simões Filho

Girlene Ecio Damasceno Dias Ubaitaba

Jálvaro Santana Ubaitaba 

Genny Magna de Jesus Mota Ayres Valença

Felizardo Adenilson Rocha Vitória da Conquista

Juliano Lopes Pólo de Inovação

Raul Queiroz Gabinete

 

Pauta:

1. Informes

2. Ordem do dia

2.1 Gestão do E-sic nos campi -Processo SEI Nº 23278.013408/201913

2.2 Plano de Contingência do IFBA frente à pandemia da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19)

2.3 Aquisição de Usinas Fotovoltaicas 



05/08/2021 :: SEI / IFBA - 1640517 - COLÉGIO DE DIRIGENTES - SÚMULA DE REUNIÃO ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1983506&infra_siste… 3/5

2.4 Edital de Fluxo Contínuo – Remoção e Redistribuição

2.5 PROSEL

3. O que ocorrer

1. A Reitora Luzia Mota iniciou a reunião colocando a pauta para aprovação. Foram inseridos no “o que
ocorrer”, o pontos de pauta abaixo indicado:

    - Solicitação de esclarecimento acerca dos estágio que são ao mesmo tempo remunerados e
supervisionados .

   

Após a aprovação da pauta, as inscrições foram abertas para os informes: 

 
- Gabinete: Luzia deu informes sobre os trabalhos da comissõeS que está analisando os processos de
remoção e redistribuição submetidos ao Gabinete. Informou também sobre o fim dos trabalhos da - -
Comissão de Transição da CPPD e a nomeção dos membros da eleitos desta comissão. Destacou ainda que
haverá um consulta suplementar virtual para composição plena de alguma comissões a saber: CIS,CPPD,
CONSEPE e CPA. Apresentou os novos servidores que farão parte da equipe gestora: a nova corregedora,
Ionara Peixoto, Raul Queiroz que assumirá a DGP e Juliano Lopes, nomeado para diretoria do Pólo de
Inovação.  
- PRPGI: Jan Carlos informou que o recurso financeiro do Edital de Projetos COVID-19 (linha 1 e 2)  já
está disponível para empenho e execução. 
- DGTI: Márcio deu informes sobre os contratos de conexão de internet dos campi, destacou que a RNP
irá encaminhar  todos os contratos sob a sua gerencia para a SETEC. Solicitou que seja inserido no que "o
que ocorrer" a discussão da proposta do conselho de gestores de TI para inserção de Diretrizes de TI  para
os regimentos dos campi.
- DGP: Sandiele informou que o prazo de entrega do PDP foi adiado pra agosto, sendo assim o prazo de
coleta demanda de capacitação que está no SUAP também será prorrogado para dia 14 de julho. Com
relação ao professores substitutos, existe a informação de alguns docentes enão receberam salário e nem
possuem matriculas SIAPE. A DGP alega que devido a suspensão da atividades presenciais, alguns
documentos não chegaram à reitoria . Esclareceu que excepcionalmente esses docentes terão sua
documentação validadada sem o "confere com original", até que as atividade sejam retomadas. Acerca da
restituição dos valores pagos à UNIMED, os 36 usuários precisam desfazer o vínculo que é individual,
pois o contratato com IFBA foi encerrado.Será relaizado o levantamento das faturas retidas para retituição
aos servidores. 
- DGCOM: Informou que era o último dia de reserva de vaga para o curso de comunicação institucional.
Destacou que a planilha com as ações relacionadas à COVID estão sendo alimentadas  por meio de um
link, o qual foi compartilhado no bate-papo.
- PROEX: Soraia informou que  está representando a Pró-reitora Nívea que não pôde estar presente.
Informou que o recurso do edital 11/2020 já foi disponibilizado e toda orientação para repasse do recurso
serpa enviado vi e-mail. Curso direcionado aos aposentadoa em parceria com a DEQUAV para uso das
ferramnentas tecnologicas.
- PROEX/PRONATEC: Paula apresentou algumas questões relacionadas aos cursps do PRONATEC sob a
responsabilidade do IFBA. Deu informes e esclarecimentos acerca dos cursos MEDIOTEC que estão
sendo ministrados, desde 2018. Expôs a situação quanto ao número de matriculados, índice de evasão e
recurso finaceiro disponibilizado, materiais e equipamento. Todas as informaçãoes apresentadas serão
enviadas aos 9 campi que fizeram parte do progrma que está sendo finalizado este ano.
- PROEN: Está fazendo reuniões para tratar da demanda docente dos campi. Phillipe informou que o
comitê gestor de EAD está trabalhando para organizar os ambientes institucionais e disponibilizar para a
gestão dos campi.
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- DPAAE:  Destacou a instuição de comissão da banca de aferição do IFBA. Informou que o projeto
convida que doi  aprovado no edital 11 iniciará execução. 
- DG campus Brumado: Rui informa que  por meio de uma cooperação com o campus Valença conseguiu
a disponibilizaçã da nutricionista Rita de cassia. 
 
 
2. Ordem do dia
 2.1 Gestão do E-sic nos campi -Processo SEI Nº 23278.013408/201913
Instituir os servidores responsáveis pelo acompanhamento das demandas advindas no E-SIC nos
respectivos campus ou setores.
2.2 Plano de Contingência do IFBA frente à pandemia da doença pelo SARS-COV-2 (COVID-19)
Foi apresentada a minuta do Plano que está sendo elaborado pelos Comitês Central e Local. Houve
discussão da pauta, sem aprovação de encaminhamentos. Não foram aprovados encaminhamentos nesta
ponto de pauta.
2.4 Edital de Fluxo Contínuo – Remoção e Redistribuição
Phillipe Murilo apresentou o resultado do trabalho da comissão que elaborará o edital de fluxo contínuo de
remoção e redistribuição. Informou também que a previsão de publicação do edital será para agosto.
2.3 Aquisição de Usinas Fotovoltaicas 
O engenheiro Milson apresentou o estudo de viabilidade técnico-econômica para aquisição de microusinas
de geração de energia solar fotovoltaica. Foram feitos vários questionamentos sobre a questão e houve o
entendimento de que é necessário instituir uma comissão para analisar o estudo apresentando e trazer o
resultado para ser apreciado na próxima reunião.
2.5 PROSEL 
Phillipe Murilo apresentou o resultado. Luzia informou que a proposta ainda será apresentada à
comunidade e a pauta voltará a ser discutida no CODIR. Não houve encaminhamentos. 
 
 
3. O que ocorrer
 

    Solicitação de esclarecimento acerca dos estágio que são ao mesmo tempo remunerados e
supervisionados . 

Será emitida uma orientação via PROEX, com análise da PROJUR,  esclarecendo os procedimentos
institucionais nos casos dos dos estágio que são ao mesmo tempo remunerados e supervisionados.
 
 
Encaminhamentos 

Apresentar o Calendário de reuniões do CODIR;
Buscar realizar as reuniões sempre em dois turnos; 
O Gabinete demandará aos campi indicação de 1 membro para compor a Portaria. para indicação
das/dos servidoras/es responsáveis pelo acompanhamento das demandas advindas no E-SIC nos
respectivos campus ou setores;
Constituir uma comissão para analisar os dados apresentado e emissão de parecer;
Publicização das agendas dos Diretores Gerais e Pró-reitores;
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Será emitida uma orientação via PROEX, com análise da PROJUR, esclarecendo os procedimentos
institucionais nos casos dos estágios que são ao mesmo tempo remunerados e supervisionados.

 
 
Encerramento: A reunião foi encerrada às 18:30h.
 

Em 04 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS, Membro
Colégio de Dirigentes, em 04/11/2020, às 18:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Membro Colégio
de Dirigentes, em 05/11/2020, às 09:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Membro Colégio de
Dirigentes, em 06/11/2020, às 10:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 22/12/2020, às 23:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA MANO AMAZONAS, Membro
Colégio de Dirigentes, em 04/06/2021, às 17:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FABIA LOPES CABRAL, Chefe de Gabinete, em
13/07/2021, às 18:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Colégio de
Dirigentes, em 13/07/2021, às 18:06, conforme decreto nº 8.539/2015.
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