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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco minutos, teve
início a segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Campus do IFBA Irecê através de Conferência
Web da RNP. Estiveram presentes à reunião, o presidente do Colegiado, Professor Jeime Nunes de
Andrade e os conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado, Larice
de Souza Dourado, Maria Alice Sales Barreto, Palloma Rios da Silva, Ricardo Dourado Gomes e
Rogério Batista da Rocha. O presidente abriu a reunião saudando a todos. Foi dado início às discussões
sobre o ponto de pauta. Pauta única. Validação de Demanda Docente no âmbito do Campus Irecê. Jeime
esclarece a necessidade da reunião, contextualizado o conselho sobre a demanda vinda da PROEN.
Informa que Ele e Rogério Rocha (Departamento de Ensino do Campus Irecê) se reuniram com o Pró-
reitor de ensino, Philipe Murilo e André Luiz (Assistente em Administração), no último dia quatro de
junho, para tratarem da demanda de professores para o campus Irecê. Na ocasião foram apresentadas as
necessidades do Campus. Como fruto desse encontro, foram orientados a fazer a validação dessa
demanda junto ao conselho de campus. Jeime esclarece ainda que o propósito desse levantamento é obter
a real demanda do Campus para se fazer um novo edital de remoção, com data ainda não definida. O
presidente apresenta para o Conselho a demanda de professores efetivos compartilhada com PROEN. O
mesmo continua com detalhamento da demanda. Um professor de Administração, dedicação exclusiva
(DE). Essa demanda não poderá ser atendida pelo fato de não termos professor efetivo concursado no
momento. Quanto à vaga de Artes, com a verticalização da professora Alba, a demanda já foi resolvida.
Para Educação Física, propomos verticalizar a professora Samille, o que já está em andamento, e ainda
contratar outro (a) professor (a) DE. Havíamos demandado um professor de Física, o que ainda não foi
resolvido. Precisávamos convocar um professor de história. Isso foi feito. Além disso, fizemos a
verticalização o professor Leonardo. Já vislumbramos a necessidade de verticalização da professora
empossada também. Inglês é uma situação complicada, não terá como ser resolvido no edital de remoção
nem poderá ser colocada vaga no edital do concurso efetivo. Língua Portuguesa, tínhamos a demanda de
um professor de vinte horas. O que foi contemplado. O conselheiro Rogério complementa que teremos
uma necessidade futura de mais um professor Língua Portuguesa de vinte horas. Jeime confirma que
mesmo com a chegada de uma professora, ainda vamos precisar de mais um de vinte horas. Matemática:
precisamos convocar mais dois professores de matemática DE. Demanda já passada para PROEN. Com o
término das vagas da lista de espera para professores DE efetivos, só restaram professores de vinte horas.
Com isso a PROEN convocou a professora de vinte horas para o Campus Irecê, com proposta de fazer de
imediato a verticalização da mesma para DE. Essa professora, porém, fazendo uso de seus diretos legais,
por já ser servidora em outra instituição e estar cursando doutorado, prorrogou sua posse. A outra vaga de
matemática está pendente por terem sido interrompidas todas as convocações de professores efetivos em
decorrência da pandemia. Temos dois professores de vinte horas na lista, porém há uma demanda dos
campi além desse quantitativo. Assim que retomarem as convocações será convidado um desses para
Irecê com a perspectiva de verticalizar de imediato. Por enquanto essa demanda está sendo suprida pelos
professores substitutos. A conselheira Juliana pergunta se essas demandas são apenas para efetivos? E
sobre o que precisarão deliberar. Jeime responde que sim, e que a PROEN pediu para o Conselho validar
as vagas que vão para o edital de remoção. O conselheiro Rogério esclarece alguns pontos sobre a
demanda de matemática. Diz que temos quatro professores no Campus, Robério Rocha, Ualace Melo,
Renata Issa e ele próprio. E temos uma demanda de dois. A PROEN está entendo que  um professor que
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vem é para substituir a professora Renata Issa, que deve ser removida para outro campus. Ou seja,
continuaremos com um problema grave em relação à matemática. Hoje temos um substituto no lugar dela
em razão da mesma estar de licença maternidade, antes, afastamento para tratamento de saúde. Com a
remoção da mesma ficaremos com déficit de professor de matemática ainda. Jeime confirma que
continuaremos com a demanda de um professor de matemática mesmo depois de mais uma convocação,
que servirá para liberação de Renata. Rogério acrescenta que segundo entendimento do campus,
deveríamos, na verdade, demandar duas vagas de matemática. Uma para a necessidade real do Campus e
outra para substituir a professora Renata. Acrescenta que inclusive para reserva de vagas do concurso,
para escolha, acha que deveriam ser demandadas duas vagas para o Campus Irecê. Mas o entendimento
da PROEN foi colocar apenas uma vaga para Irecê. Rogério também lembra a necessidade de contratar
mais um professor de Filosofia. Estava na demanda inicial, mas acabou não sendo discutido. Por isso ele
propõe que essa vaga seja incluída dentro da validação que será feita pelo Conselho de Campus e
posteriormente enviada à Reitoria. Jeime antecipa que a vaga será incluída, concordando que a
necessidade apresentada. No caso de Metodologia Científica a demanda foi a verticalização do professor,
o que já aconteceu. A vaga de química consta no edital de efetivos, a PROEN já foi acionada e deve
convocar assim que forem retomadas estas atividades. Jeime esclarece que na reunião a PROEN indicou
que só colocará no edital de remoção as vagas que possam ser supridas pela lista do concurso de efetivo
em vigor. E que, mesmo havendo discordância essa foi a decisão tomada pela Pró-reitoria de Ensino.
Depois da reunião ficou definido que para o campus Irecê iriam três vagas para o edital de remoção, uma
de Física, uma de Educação Física e uma de Administração. Jeime salienta que devemos acrescenta a esta
demanda, um professor de Filosofia, uma fez que não foi apresentada na reunião, mesmo já existindo a
necessidade. A conselheira Paloma pede a fala para tirar uma dúvida. Se essas vagas a serem deliberadas
agora são das existentes no último concurso? Jeime responde que sim, com exceção da vaga para
Administração, uma vez que esta não consta na lista de espera. Rogério sugere que houve um equívoco,
uma vez que a condição era justamente colocar no edital de remoção vagas que ainda constam no cadastro
de reserva do concurso. Paloma pergunta se o edital de remoção já tem uma data. Jeime responde que não
foi passada uma data certa. Deu o prazo até nove de julho para ser feita a validação interna para
posteriormente lançarem o edital. Jeime acrescenta que os problemas serão resolvidos em parte. As vagas
garantidas nos editais de remoção anteriores, não serão lançadas nesses editais de remoção novos. A
exemplo da vaga de inglês. Pelo fato de existir um professor contemplado no edital de remoção anterior
para Irecê, essa vaga não será mais disponibilizada no próximo edital. Isso inviabiliza de o próprio
contemplado fazer outra escolha. Jeime também coloca que será feito um edital de redistribuição após o de
remoção. Rogério fala da sua preocupação com a interpretação da PROEN em relação à Matriz Conif
definida para cada campus, com base na quantidade de alunos. .... Isso o leva a entender que é melhor
validar um professor de Física e 20 horas ao invés de um DE. Isso poderá evitar maiores problemas
futuros com outras necessidades do campus. Jeime complementa essa necessidade. Ao invés de
validarmos um professor de Física DE, precisamos indicar um de vinte horas. Um DE ficaria com carga
horária baixa e impactaria em outras contratações futuras, considerando o banco de equivalência, e o fato
de que segundo entendimento da PROEN, além da pontuação definhada nesse banco, o limite de sessenta
professores também é levado em conta na composição do quadro. Jeime resume a demanda a ser
apresentada à PROEN. Um professor de Física, vinte horas, um de Educação Física - DE, um de
Administração - DE e um de Filosofia - DE. O conselheiro Rogério interpreta que a demanda do
professor de Filosofia nem deveria ir para esse edital, pois já era uma demanda inicial e não foi convocado
em razão de questões judiciais, levando ao atraso das convocações. Mas que na verdade não fará muita
diferença, havendo interessado. A preocupação é não haver interessados e se esgotar o cadastro de
reserva, dando prioridade àqueles que entraram no edital de remoção. Jeime salienta que, como serão
feitas as convocações do edital de remoção antes das do edital do concurso, essa vaga de filosofia deve ser
colocada no de remoção também, pois, havendo interessado para o campus Irecê estará resolvido o nosso
problema. Respondendo à pergunta feita pela conselheira Maria Alice sobre como fica a questão dos
professores de sociologia, Jeime diz que temos dois professores no campus, ambos DE, Ivan e Luzia,
esses dois professores suprem a demanda. Enquanto a professora Luzia estiver afastada precisamos fazer a
convocação de um (a) professor (a) Substituto.  Estamos tentando conseguir isso desde o ano passado,
depois de a professora ter sido afastada. Fizemos alguns convites, um deles chegou a ser contratado, mas
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posteriormente foi identificado que não estava em condições de assumir. Desde antes da pandemia novos
convites já estavam sendo feitos, tendo parado por um tempo e depois tiveram retorno. De todo modo,
essa contratação só se dará com o retorno das atividades presenciais, ou atividades letivas normais.
Rogério acha que um dos convites foi aceito e que aguarda retorno das aulas para contratação. Jeime
apresenta novamente a proposta a ser validada, um professor de Física, vinte horas, um de Educação
Física - DE, um de Administração - DE e um de Filosofia - DE. O conselheiro Rogério apresenta a
previsão de carga horária docente para 2021, e a previsão para alguns dos professores apresentados nas
demandas, justificando as opções de regime abordadas. Respondendo à conselheira Juliana sobre se já
está sendo considerada a alteração no Curso de Manutenção Industrial para Engenharia, Jeime esclarece
que quase totalidade da demanda de professores para este curso é exatamente demanda já existente para
os outros cursos existentes. Cerca de dez por cento dessa necessidade de novas convocações deverão ser
revistas, pois não temos condições de contratar, considerando nosso banco de equivalência. A proposta de
validação docente foi mais uma vez apresentada aos conselheiros. Perguntados sobre se havia alguma
objeção, não houve manifestação contrária. Nada mais a declarar, eu, Aizio Nunes de Figueiredo,
secretário designado, lavrei a presente ata que depois de lida e achada de acordo segue assinada por mim e
todos os presentes, Irecê 07 de julho de 2020.
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De : Ricardo Gomes <rickgomes81@gmail.com>

Assunto : Re: Ata da reunião do dia 07/07/2020

Para : Conselho do Campus Irec?
<ccampus.ire@ifba.edu.br>

De : Maria Alice <mariaalicee83@gmail.com>

Assunto : Re: Ata da reunião do dia 07/07/2020

Para : Conselho do Campus Irec?
<ccampus.ire@ifba.edu.br>

Zimbra ccampus.ire@ifba.edu.br

Re: Ata da reunião do dia 07/07/2020

Qua, 08 de Jul de 2020 21:38

De acordo!!
Conselheiro:
Ricardo Dourado Gomes.

Em quarta-feira, 8 de julho de 2020, Conselho do Campus Irec?
<ccampus.ire@ifba.edu.br> escreveu:

Prezado(a) Ricardo e Maria Alice,

Como não podem assinar a ata no SEI, sugerimos que deem ciência e de acordo aqui
no e-mail para que possamos fazer uso das decisões tomadas na reunião.

Posteriormente veremos a maneira mais prática e segura para colhermos as suas
assinaturas.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Aizio Nunes de Figueiredo
Chefe de Gabinete substituto
IFBA Campus Irecê
E-mail: ccampus.ire@ifba.edu.br

Qua, 08 de Jul de 2020 17:12

Boa tarde! Ciente.

Em qua, 8 de jul de 2020 17:04, Conselho do Campus Irec?
<ccampus.ire@ifba.edu.br> escreveu:

Prezado(a) Ricardo e Maria Alice,

Como não podem assinar a ata no SEI, sugerimos que deem ciência e de acordo aqui
no e-mail para que possamos fazer uso das decisões tomadas na reunião.

Zimbra https://webmailzimbra.ifba.edu.br/h/printmessage?id=C:8889&tz=Ame...

1 of 2 09/07/2020 10:17
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De : Conselho do Campus Irec?
<ccampus.ire@ifba.edu.br>

Assunto : Ata da reunião do dia 07/07/2020

Para : mariaalicee83@gmail.com,
rickgomes81@gmail.com

Posteriormente veremos a maneira mais prática e segura para colhermos as suas
assinaturas.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Aizio Nunes de Figueiredo
Chefe de Gabinete substituto
IFBA Campus Irecê
E-mail: ccampus.ire@ifba.edu.br

Qua, 08 de Jul de 2020 16:43

1 anexo

Prezado(a) Ricardo e Maria Alice,

Como não podem assinar a ata no SEI, sugerimos que deem ciência e
de acordo aqui no e-mail para que possamos fazer uso das decisões
tomadas na reunião.

Posteriormente veremos a maneira mais prática e segura para
colhermos as suas assinaturas.

Agradecemos a compreensão.

Atenciosamente,

Aizio Nunes de Figueiredo
Chefe de Gabinete substituto
IFBA Campus Irecê
E-mail: ccampus.ire@ifba.edu.br

Ata da reunião do conselho 07.07.2020.pdf
54 KB 
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