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ATA

 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, as quatorze horas e doze minutos, teve início a
1ª Reunião Ordinária do Conselho de Campus Irecê através de Conferência Web da RNP. Estiveram
presente à reunião, o presidente do Colegiado, Professor Jeime Nunes de Andrade e os conselheiros:
Alexandre Caetano Pereira, Ivan Dutra Belo, Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado, Maria
Aparecida Rafael da Silva Alecrim, Maria Alice Sales Barreto, Maria da Conceição Santos Vieira,
Miyuki Karasawa, Palloma Rios da Silva, Ricardo Dourado Gomes e Rogério Batista da Rocha. O
presidente abriu a reunião saudando a todos e destacando os pontos de pauta. Destacou a problemática
para atender a data previamente agendada para a primeira reunião do ano do colegiado, haja vista toda a
situação da pandemia do COVID-19 que impossibilitou que a primeira reunião ocorresse em 26/03/2020.
O presidente deu boas vindas aos novos conselheiros e leu o termo de posse de ambos: Rogério Batista da
Rocha, representante do Departamento de Ensino e Maria da Conceição Santos Vieira, representante
titular dos pais dos estudantes. Os conselheiros foram empossados. Antes de dar continuidade à reunião o
presidente questionou se algum conselheiro desejaria fazer nesse momento o uso da palavra. Não houve
manifestação. Foi dado início à discussão do ponto principal referente a organização dos pontos para as
 futuras reuniões do Colegiado. Item 1 - Minuta de Resolução referente aos modelos de documentos
oficiais: O presidente destacou que a matéria está sob a relatoria do conselheiro suplente Aizio Nunes de
Figueiredo. O conselho deliberou que o presidente juntamente com a secretaria do Conselho articulasse
com o relator a data para contemplação do ponto. Item 2 - Cessão dos espaços do Campus com aplicação
de taxas: conselheira Miyuki, presidente da comissão especial que trabalha com a matéria, solicitou incluir
na próxima reunião ordinária do Conselho, a realizar-se em 27/07/2020, a discussão do ponto, haja vista
que o trabalho está em andamento. Item 3 - Minuta de Resolução referente regulamentação da Política de
Inclusão das Pessoas com necessidades educacionais específicas: após as dúvidas serem sanadas, a
presidente da comissão especial que trabalha com o tema em questão, Palloma Rios, destacou que há um
trabalho iniciado e que foi comprometido o andamento em virtude da suspensão das atividades presencias,
no entanto, afirmou que articulará com os demais membros da comissão para dar continuidade aos
trabalhos. A conselheira Palloma Rios pediu para o tema não entrar na próxima reunião ordinária do
conselho. O colegiado aprovou o pedido. Item 4 - Execução dos Projetos de Extensão do Campus:
conselheiro Rogério informou que estava com a relatoria do tema quando representava os docentes.
Contextualizou a questão e que não teve tempo de se debruçar sobre o assunto. Lembrou que havia
sugerido montagem de comissão para regulamentar a política de extensão. Inclusive se disponibilizou a
participar da comissão. Conselheiro Rogério Rocha sugeriu que a discussão acerca da regulamentação da
extensão no Campus ocorra junto com a regulamentação da pesquisa. Reiterou que o trabalho deve
ocorrer via comissão, encabeçado pelas coordenações de pesquisa e extensão para posterirormente ser
submetido ao Conselho de Campus através de relatoria da matéria. Não houve objeção à sugestão do
conselheiro Rogério Rocha. Item 5 - Norma que Regulamente a Atuação das Comissões no Campus: O
presidente realçou a importância deste assunto, uma vez que mesmo com atividades remotas, as comissões
estão em atividades. Conselheira Miyuki, presidente da comissão especial que estuda e desenvolve o
tema, sugeriu que o ponto também seja discutido na próxima reunião ordinária do Conselho a ser
realizada no dia 27/07/2020. Todos concordaram com a sugestão da conselheira. Item 6 - Normatização
dos Arquivos Digitais e Impressos do IFBA Campus Irecê: Após contextualização do andamento do
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trabalho referente ao tema, o conselho deliberou que o presidente e a secretaria do Conselho providenciar
novos encaminhamentos para dar continuidade ao trabalho, a começar pela definição de novo relator para
posteriormente passar pela apreciação do conselho. Item 7 - Instrução Normativa 01/2020 - Achados e
Perdidos: O presidente discorreu sobre o tema, cuja norma está em vigor desde dois mil e dezessete,
normatizada pela Instrução Normativa 01/2017 da Direção-Geral, necessitando ser apreciada e deliberada
pelo Conselho de Campus. Conselheira Maria Aparecida Alecrim se disponibilizou para relatar o ponto.
Todos aprovaram. Item 8 - Proposta de Nova Metodologia de Coordenação de Pesquisa no Campus
Irecê: O presidente do conselho contextualizou sobre o assunto. Esclareceu sobre o trabalho desenvolvido
pelo Coordenador de Pesquisa. O conselho deliberou encaminhamento do tema para indicação de relator
a fim de dá os devidos encaminhamentos. O conselho também deliberou que esta matéria será ponto da
reunião ordinária do dia 23/09/2020, sob a relatoria da conselheira Palloma Rios. Item 9 - Regulamento
do Laboratório de Informática (Portaria 61/2017/DG.IRE): ficou encaminhado para indicação de relator
para continuidade do processo. Item 10 - Regulamento referente o Armazenamento das imagens das
Câmeras de segurança (Memorando-Circular 013/2016 D.IRE): o conselho deliberou por indicar
posteriormente um relator para a matéria. O colegiado não classificou o item como prioridade no
momento. Item 11 - Atualização das ementas dos Componentes Curriculares dos Cursos de
Biocombustíveis Integrado ao Ensino Médio: Ocorreram alguns questionamentos acerca do tema.
Ocorreram alguns esclarecimentos. Conselheira Maria Aparecida que representa o Campus no Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão do IFBA – CONSEPE - falou de comissão destinada para revisão dos
PPC’s dentro do mencionado Conselho. Destacou que provavelmente virá orientação da Reitoria nesse
sentido. Sugeriu que se aguardassem as orientações. Conselheiro Rogério ponderou que o Pró-reitoria de
Ensino – PROEN -  já fez levantamento em todos os campi sobre todos os cursos, cujas informações são
justamente para embasar/fundamentar a comissão que revisará os PPC’s. Disse acreditar que como haverá
uma atualização maior dos cursos, não seria interessante fazer antes de uma orientação maior, mais ampla.
No entanto, ressaltou que como não foi feito um estudo sobre a demanda do item em questão, para saber
do que de fato se trata e tendo em vista que se for algo que já está em vigor é necessário encaminhar para
aprovação retroativa, pensa que o tema deve ser visto com cuidado. Conselheira Juliana Pires sugeriu que
fosse designado um relator para ser dada uma resposta no processo que é de 2018, ainda que a resposta
seja no sentido de que se deva aguardar avaliação de todos os cursos. O presidente disse concordar com a
sugestão da conselheira Juliana Pires e passou a articular a indicação de relator para a matéria.
Conselheiro Ivan Dutra Belo se dispôs a relatar o tema. Todos aprovaram. O conselho deliberou que o
tema será ponto de pauta da reunião ordinária agendada para o dia 23/09/2020. Item 12 - PPC do Curso
Técnico em Administração (Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio): Houve discussão sobre o tema e
algumas considerações, a exemplo das palavras do conselheiro Rogério Rocha que externou que não sabe
se seria interessante darmos continuidade a este processo, haja vista que o mesmo culminou no projeto do
Curso de Administração na modalidade EJA, em oferta pelo Campus desde 2019. Ressaltou que o
Campus não dispõe de condições para atender tal curso na modalidade integrado ao ensino médio. O
presidente sugeriu que esse assunto seja retirado da pauta. Conselheira Maria Aparecida Alecrim, que
também é coordenadora do Curso na modalidade EJA, disse também concordar que o assunto seja
retirado da pauta. Houve votação e por unanimidade o conselho aprovou a retirada do item da pauta do
Conselho. Item 13 - Elaboração de Regulamentação das Áreas de Conhecimento no Âmbito do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Irecê: Deliberou-se que o presidente
cobrará da comissão instituída pela Resolução nº 16/2019, de 12 de dezembro de 2019/CONCAM.IRE, o
desenvolvimento das atividades. Item 14 - Estudos Preliminares acerca da Distribuição de Alimentação
no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Irecê: O Presidente
do Conselho que também é o presidente da comissão especial instituída pela Resolução nº 18/2019, de 13
de dezembro de 2019/CONCAM.IRE,  contextualizou todo o trabalho desenvolvido pela comissão antes
da suspensão das atividades presenciais. Destacou que a comissão chegou ao consenso que é inviável o
Campus assumir o restaurante da unidade de ensino e que o ideal é a contratação da empresa para
fornecimento a alimentação ou o IFBA paga ou manter a oferta do auxílio estudantil aos alunos para
custear alimentação. A comissão ficou de analisar se o dinheiro da assistência estudantil dará ou não para
atender a proposta do IFBA pagar empresa para o fornecimento de alimento. Sugeriu a reativação da
comissão para continuação e finalização do trabalho. Todo o colegiado aprovou a sugestão do presidente.
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comissão para continuação e finalização do trabalho. Todo o colegiado aprovou a sugestão do presidente.
Em resposta ao questionamento do presidente se haveria por parte do colegiado algum assunto para tratar
em “o que ocorrer”, conselheiro Ivan Dutra solicitou informações sobre o projeto do Curso de
Licenciatura em Ciências naturais. O Presidente informou que durante o processo de transição de gestão,
foi organizado o banco de equivalência, ou seja, o que o Campus tem direito em termos de quantitativos
de docentes, assim como, foi feita toda uma organização futura nesse aspecto. Após o estudo foi
percebido que o Campus estava muito próximo do quantitativo total do banco de equivalência e
ultrapassando o quantitativo de professores substitutos. Destacou que na época foi visto que só teríamos
direito a dois ou três professores efetivos, portanto, sem condição de instaurar o Curso de Ciências
Naturais. Afirmou que o plano já estava no CONSEPE para avaliação e que com as contas, denunciando
que o campus não teria condições de implantar o curso, o Diretor da época, Robério Batista da Rocha,
pediu de volta o plano de curso para avaliarmos. O plano voltou e o planejamento é que a gestão converse
com a comissão responsável pelo plano. O presidente disse que com a rotatividade de docente via edital e
fora do edital, o banco de equivalência ficou desatualizado e que a demanda de docente deve ser suprida
pra podermos reavaliar o plano de curso. Concluiu afirmando que a atual gestão do Campus irá se reunir
com a comissão pra analisarmos se dá pra continuar com o projeto ou não. Conselheiro Ivan Belo
agradeceu pelos esclarecimentos e ponderou que essa deve ser uma preocupação também para a
organização do processo de Migração do Curso de Manutenção Industrial para o Curso de Engenharia. O
presidente e o conselheiro Rogério Rocha responderam afirmativo. Como não houve mais nenhum
assunto a ser tratado, às quinze horas e cinquenta e sete minutos a reunião foi encerrada com a fala de
agradecimento do presidente. Nada a mais declarar, eu, Elis Franciélis Barbosa Paiva, secretária
designada, lavrei a presente ata que depois de lida e achada de acordo segue assinada por mim e todos os
presentes, Irecê 02 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus, em 10/06/2020, às 13:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus, em 11/06/2020, às 19:49, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PALLOMA RIOS DA SILVA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 15/06/2020, às 09:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVAN DUTRA BELO, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 15/06/2020, às 14:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 15/06/2020, às 14:51, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 15/06/2020, às 14:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 15/06/2020, às 15:25, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 16/06/2020, às 07:46, conforme decreto nº
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8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA
ALECRIM, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 16/06/2020, às 10:06, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Dourado Gomes, Usuário Externo, em
04/08/2020, às 14:50, 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 1501606 e o código CRC 95C813F8.
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ONDE SE LÊ:

Item 2 - Cessão dos espaços do Campus com aplicação de taxas: conselheira Miyuki, presidente da
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Item 2 - Cessão dos espaços do Campus com aplicação de taxas: conselheira Miyuki, presidente da
comissão especial que trabalha com a matéria, solicitou incluir na próxima reunião ordinária do Conselho,
a realizar-se em 27/07/2020, a discussão do ponto, haja vista que o trabalho está em andamento.
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LEIA-SE:



Errata de Ata SEC.CONCAM.IRE 1506960         SEI 23460.001488/2017-27 / pg. 11

LEIA-SE:

Item 2 - Cessão dos espaços do Campus com aplicação de taxas: conselheira Miyuki, presidente da
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Item 2 - Cessão dos espaços do Campus com aplicação de taxas: conselheira Miyuki, presidente da
comissão especial que trabalha com a matéria, solicitou incluir na próxima reunião ordinária do Conselho,
a realizar-se em 27/07/2020. Conselheira Juliana Pires alertou que o trabalho não está tão adiantado para
ser ponto da próxima reunião. Não ficou decidido data para discussão do tema junto ao colegiado.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus, em 18/06/2020, às 07:09, 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 1506960 e o código CRC CAB61BF1.

Criado por elispaiva, versão 5 por elispaiva em 16/06/2020 10:19:57.
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