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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 02/2020  

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

 

 

Local: Sala de reunião virtual/ RNP 

Registros da Reunião: A reunião ocorreu via web, sendo os links permanentes fornecidos pela RNP.

Data:13/04/2020

Hora: 14h

Composição da Mesa: Sob a Presidência da Magnífica Reitora, Profª. Luzia Matos Mota, designado pelo
Decreto do Ministério da Educação de 23/12/2019, publicado no Diário Oficial da União de 24/12/2019,
integraram a mesa:

Elís Fábia Lopes Cabral Reitoria

Laís Andrade Souza Reitoria

Fábio Lemos Mota PROAP

Nivea de Santana Cerqueira PROEX

Philipe Murillo Santana de Carvalho PROEN

Jancarlos Menezes Lapa PRPGI

Jenner Miranda de Carvalho PRODIN

Marcilene Garcia de Souza DPAAE

Marcio Melo de Oliveira DGTI

Simone de Paula Lopes DGCOM

Sandiele Cunha de Oliveira Aragão DGP

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

Tércio Graciano Machado Polo de Inovação

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

Marcos Roberto Sousa Ubaitaba

Genny Magna de Jesus Mota Ayres Valença

Felizardo Adenilson Rocha Vitória da Conquista

Pauta:

1.  Informes

2. Ordem do dia: 

2.1 Avaliação dos impactos da pandemia  (COVID-19) nas atividades do IFBA; 3ª Reunião
Extraordinária do CONSUP

     3. O que ocorrer.

 

 

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



COLÉGIO DE DIRIGENTES - SÚMULA DE REUNIÃO CODIR.REI 1456808         SEI 23278.003729/2020-35 / pg. 3

 

-  Processo de progressão de carreira docente todo eletrônico, via SEI;

- Discussão do teor do Ofício Nº 09/SETEC/MEC;

-  Afastamento para estudos no contexto da pandemia;

- Situação da Ouvidoria;

- Resolução Nº 02/MEC que dispõe sobre a execução do PNAE durante a pandemia.

 

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

  

Os diretores se pronunciaram sobre a situação dos calendários em seus campi. Demonstraram
preocupação com a realização dos ajustes necessários ao calendário após o período de suspensão das
atividades. Iniciou-se a discussão acerca dos limites e possibilidades de desenvolver aulas na modalidade
EAD no IFBA, levando em consideração o atual momento. A partir daí o primeiro ponto de pauta
começou a ser debatido.

 

 

2. Ordem do dia

 

2.1 Avaliação dos impactos da pandemia  (COVID-19) nas atividades do IFBA e 3ª Reunião
Extraordinária do CONSUP:

- Foi informado que a 3ª Reunião Extraordinária do CONSUP discutiria a seguinte pauta:

-  Análise do Art. 9º da Resolução/CONSUP/IFBA Nº 07/2020 face aos efeitos da Portaria
345/2020/MEC; Portaria 376/2020/MEC; Medida Provisória 934/2020  dos Ofícios Circulares da
CAPES  Nº 16/2020-GAB/PR /CAPES e  10/2020-DAV/CAPES;

- Minuta da Resolução que  Regulamenta a Concessão de Auxílios Financeiros em Caráter Emergencial
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

 

            A pauta foi discutida sob a ótica da situação nos diversos campi, os diretores relataram a situação
atual dos calendários e sobre a possibilidade de implementação da modalidade EAD. Sobre este tema
foram apontadas algumas dificuldades como a capacitação de professores e estudantes pra o
desenvolvimento e acompanhamento desta modalidade de ensino e a ausência de recursos tecnológicos
pelos estudantes para acompanhar as atividades.

             O Pró-Reitor de Ensino explanou a preocupação com a situação dos estudantes que não puderem
acompanhar essas atividades e alertou para o risco de estarmos excluindo esses sujeitos do processo
educacional. Posteriormente teceu algumas observações sobre a Portaria 345/2020/MEC, 376/2020/MEC
e Medida Provisória 934/2020, expondo os efeitos das mesmas às atividades do IFBA. O Pró-Reitor de
Pesquisa e Inovação também se pronunciou sobre os efeitos dos Ofícios Circulares da CAPES  Nº
16/2020-GAB/PR /CAPES e  10/2020-DAV/CAPES para os cursos de qualificação strictu sensu do
IFBA, informou que algumas questões específicas acerca do Programa de Pós Graduação em Educação
Profissional Técnológica -PROFEPT foram encaminhadas para discussão no CONSUP.

            O diretor do Campus Eunápolis solicitou que fosse avaliada a possibilidade de finalização o
calendário de 2019, a partir de estudo feito por campus para avaliar as condições para o uso de
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ferramentas digitais.. Esse posicionamento também foi defendido pelo professor Nelson, diretor do
campus Seabra, o qual informou que instituiu uma comissão no campus Seabra para realizar esse estudo.
Em seguida relatou algumas experiências com uso de ferramentas digitais recentemente no campus.

            O diretor Esly afirmou ser muito complicado começar as aulas na modalidade EAD. Segundo ele
é preciso ter todo um planejamento, formação e infraestrutura. Além de levar em consideração o alcance
para todos os discentes, o que não é a realidade atual.

            A reitora Luzia Mota finalizou a discussão desta pauta afirmando que o IFBA precisa de uma
solução geral para todos os campi, pois os  estudantes estão se sentindo sobrecarregados e que uma
decisão imediatista pode  resultar em um número alto de evasão, caso não seja possível  atingirmos 100%
dos alunos com a implementação da modalidade EAD nos cursos. Destacou ainda, que os que não
conseguirem ser atingidos com esta ação teriam direito à reposição, o que resultaria numa dobra de carga
horária docente e que é precisos fazer uma análise reversa . Reiterou que hoje a Reitora se posiciona de
forma contrária à esta questão, mas que fora desse momento de excepcionalidade, será preciso
desenvolver uma política sólida de EAD no IFBA.

            Sobre o auxílio emergencial, a Reitora informou que a minuta da Resolução elaborada pelo
DPAAE já possui parecer favorável da PROJUR e que na reunião do CONSUP a discussão buscará
encontrar formas para garantir o pagamento do auxílio aos estudantes matriculados no calendário 2019 e
2020 e ao mesmo tempo deixar as Assistentes Sociais mais seguras juridicamente para operacionalizar a
seleção e o pagamento das bolsas.

 

3. Situação atual dos contratos de telefonia

Avaliou-se que devido ao avançar da hora este ponto não seria discutido. Márcio, Chefe da DGTI,
informou que enviaria aos membros do Colégio de Dirigentes, relatando a situação e solicitando alguns
encaminhamentos.

 

4. Indicação dos membros do Colégio de Dirigentes para compor o Comitê de Tecnologia e
Informação do IFBA.

Avaliou-se que devido ao avançar da hora este ponto não seria discutido. Márcio, Chefe da DGTI,
informou que enviaria documento aos membros do Colégio de Dirigentes, descrevendo a situação do
Comitê e solicitando a indicação

  

5. O que ocorrer

-  Processo de progressão de carreira docente totalmente eletrônico, via SEI: foi solicitada a inserção do
formulário de progressão docente no SEI para que os processos fossem feitos totalmente eletronicamente,
levando em consideração a dificuldade para o recolhimento de assinatura neste período;

- Discussão do teor do Ofício Nº 90/CONIF que trata da Distribuição dos Recursos da SETEC/MEC para
Ações de combate ao COVID-19: O Profº Jan Carlos, esclareceu a proposta de distribuição dos recursos
e a metodologia para a proposição dos projetos;

-  Afastamento para estudos no contexto da pandemia: Este ponto de pauta não foi discutido;

- Situação da Ouvidoria: A Reitora destacou a necessidade de estruturar as ouvidorias Este ponto pauta
não foi discutido;

- Resolução Nº 02/2020MEC que dispõe sobre a execução do PNAE durante a pandemia: a Reitora
afirmou que a gestão ainda não tinha conhecimento do teor da resolução, pois o documento havia acabado
de ser publicado, mas que iria analisar e emitir as orientações adicionais posteriormente.
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Encaminhamentos aprovados:

 

1. A PROEN elaborará uma pesquisa institucional, no intuito de avaliar as condições existentes para
implementação da modalidade EAD no IFBA.

2. No que tange ao edital SETEC/ MEC para projeto de ações de combate ao COVID-19, as Pró-
reitorias encaminharão uma nota com orientação acerca da utilização dos recursos. No que se refere
ao recurso que os campi receberão, ficou decidido que serão contempladas as 11 melhores
propostas que poderão ser individuais ou de parcerias, sendo que um dos campi assume a
proponência. Esse processo será gerido pelos comitês de prevenção locais junto com o Comitê
Central. Para os demais recursos serão elaborados editais pela Reitoria e suas Pró- Reitorias;

3. A DGTI irá inserir o formulário de progressão docente no SEI;

4. Emitir orientações adicionais acerca Resolução Nº 02/2020MEC.

 

 

 

 

Em 22 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Colégio
de Dirigentes, em 27/04/2020, às 18:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FABIA LOPES CABRAL, Assessora de
Gabinete da Reitoria, em 28/04/2020, às 12:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA,
Membro Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 13:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 12:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SANTOS DA PAIXAO, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 13:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 13:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NELSON DE SOUZA COSTA JUNIOR,
Membro Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 12:47, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 12:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 14:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 28/04/2020, às 21:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE QUARESMA SANTOS PAMPONET,
Membro Colégio de Dirigentes, em 29/04/2020, às 12:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RUI PEREIRA SANTANA, Membro Colégio de
Dirigentes, em 02/05/2020, às 08:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS,
Membro Colégio de Dirigentes, em 03/05/2020, às 18:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Membro
Colégio de Dirigentes, em 06/05/2020, às 12:05, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIO MAURICIO MAGALHAES LIMA,
Membro Colégio de Dirigentes, em 06/05/2020, às 13:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FELIZARDO ADENILSON ROCHA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Membro Colégio de
Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Membro
Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ESLY CESAR MARINHO DA SILVA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:46, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA MANO AMAZONAS,
Membro Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES,
Membro Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 14:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO MELO DE OLIVEIRA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 13/05/2020, às 15:49, 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 1456808 e o código CRC B7DE1541.

Criado por elislopes, versão 4 por elislopes em 22/04/2020 20:41:00.
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