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Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala de ConferênciaWeb
para a segunda reunião ordinária do Conselho do Campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia (IFBA) o presidente do Conselho, 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, Miyuki Karasawa, Palloma Rios da Silva, Ricardo Dourado Gomes e
Rogério Batista da Rocha. As nove horas não foi possível iniciar a reunião, uma vez que não havia
quórum. As nove horas e trinta e três minutos o quórum foi alcançado e teve início a reunião através da
fala do Presidente agradecendo a todos e todas presentes, apresentado a pauta da reunião e perguntando se
algum dos presentes teria algum informe. Não houve manifestação. Prosseguiu a reunião com o assunto
referente ao trabalho realizado pela comissão especial instituída pela Resolução nº 14/2019 do Conselho
de Campus referente a regulamentação da atuação das comissões no Campus. Presidente solicitou da
comissão uma explanação simples sobre o assunto. Conselheira Miyuki Karasawa, presidente da
comissão, explanou sobre o tema desde o que motivou a criação da comissão dentro do Conselho de
Campus até o trabalho que foi produzido. Explanou que a minuta regulamenta as comissões que tem
prazo definido e que para as comissões permanentes será necessário algumas adaptações. Fez um
apanhado geral sobre todos os pontos da minuta apresentada e destacou a construção de todos os modelos
dos atos, a exemplo de portaria, convocação, ata, dentre outros. Conselheira Juliana Pires, membro da
comissão especial, falou  da importância dessa discussão, destacou sobre a importância do
estabelecimento de cronograma, definição de secretário ou secretária da comissão, substituto do presidente
da comissão, bem como outros aspectos que na prática dificultam a atuação das comissões. Ponderou
sobre as comissões que discutem assuntos mais complexos, que tivesse momento de apresentação da
norma à comunidade para que fosse apropriada para ser cumprida na prática. Ressaltou que apesar da
comissão ter se preocupado em criar algo que fosse de fácil entendimento, pediu que fosse feita uma
leitura atenta da minuta. Destacou que a comissão também está criando base de conhecimento no Sistema
Eletrônico de Informação no qual haverá toda explicação do trabalho. Conselheira Maria Aparecida
sugeriu que esse trabalho seja alinhado com o trabalho da comissão que estuda sobre os documentos
oficiais do Campus. Conselheira Palloma Rios, presidente da comissão especial que estuda o tema, falou
que a preocupação apresentada pela conselheira Maria Aparecida foi levada em consideração, que tudo
será alinhado. Falou também do trabalho realizado na condição de membro da comissão especial que traz
a minuta sobre o regulamento das comissões, enfatizando o quanto tem apendido com as atividades do
Conselho. Agradeceu as colegas conselheiras que produziram a minuta em tela. O presidente reiterou a
importância da regulamentação das comissões e que a proposta apresentada no direcionamento acerca dos
modelos de documentos, é de grande relevância. Questionou se algum conselheiro tem interesse de relatar
o trabalho proposto pela comissão especial. Conselheira Palloma Rios solicitou que as reuniões
ocorressem à tarde, que muito ajudaria nas atividades. Conselheiro Alexandre Caetano se disponibilizou a
relatar o tema, que será apresentado parecer na próxima reunião ordinária do Conselho, a se realizar no
dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte. Todos aprovaram o nome do Conselheiro Alexandre
Caetano como relator do tema. Dando continuidade, o presidente explanou sobre a próxima discussão
acerca das diretrizes, responsabilidades e procedimentos  para registro, encaminhamento, devolução e
formas de desfazimento de objetos perdidos e achados nas dependências do Campus Irecê. A relatora da
matéria, Maria Aparecida deu início a relatoria pedindo também que as próximas reuniões ocorressem no
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turno vespertino. O presidente e os conselheiros aprovaram que a próxima reunião ordinária ocorra no
turno vespertino. Falou que fez leitura de toda a Instrução Normativa 01/2017 da Direção-Geral. Que não
houve muito trabalho, pois o documento já tem uma boa organização. A conselheira leu todo o seu relato.
Sugeriu alterações conforme as considerações apresentadas no parecer. Apresentou todas as alterações
sugeridas. A inclusão da palavra "imediatamente" após a palavra "Campus" no parágrafo primeiro do
artigo quarto foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Sugeriu alterar o parágrafo dois
do artigo sexto, onde se lê: "Caso o setor esteja fechado, recomenda-se que aquele que encontrar o objeto
mantenha-o sob sua guarda  até o próximo dia útil", leia-se: "Caso o setor de Protocolo esteja fechado,
deve-se procurar a Direção Administrativa do Campus, a qual deve fazer o registro do objeto encontrado
e encaminhar ao setor de Protocolo para as providências cabíveis". Conselheira Juliana Pires solicitou que
a relatora ajustasse o nome do setor de "Direção Administrativa do Campus" para "Departamento de
Administração e Planejamento". Conselheira Maria Aparecida acatou a  solicitação. O conselho aprovou
por unanimidade a alteração proposta pela relatora da matéria com a alteração proposta pela conselheira
Juliana Pires. A relatora votou pela inclusão da palavra "seguinte" imediatamente após a expressão "ano
civil" no parágrafo único do capítulo três da Instrução Normativa 01/2017. Conselheiro Rogério Rocha
sugeriu, no entanto, que o artigo dez fosse restruturado e que o parágrafo único fosse retirado da norma.
Após discussões o conselho indicou alteração no artigo dez da Instrução Normativa 01/2017, conforme
sugerido pelo conselheiro Rogério Rocha e conforme texto sugerido pela conselheira Juliana Pires, para
que os objetos encontrados e não devolvidos sejam mantidos no Setor de Protocolo por 1 (um) ano, a
contar da data de registro de entrada no Protocolo. A relatora acatou a alteração deliberada por
unanimidade do colegiado. O parágrafo único do artigo dez também foi votado para ser retirado. Por
unanimidade o parágrafo único do artigo dez foi retirado da norma. A relatora solicitou retirada no artigo
treze, justificando que não cabe ao setor de Protocolo designar função ao servidor. Após discussão, o
conselho deliberou sobre a retirada  do artigo treze, conforme voto da relatora. Assim, o artigo deverá ser
retirado da norma. A relatora sugeriu referenciar a Instrução Normativa em notas de rodapé dos anexos,
pois a referência apresentada nos anexos da Instrução Normativa não bate com o texto em si. Conselheira
Juliana Pires sugeriu renumeração com a indicação de artigo correlacionado ao anexo. Conselheiro
Rogério concordou com a sugestão da conselheira Juliana Pires. O conselho foi favorável e a relatora
aprovou a sugestão e questionou se a referência dos anexos deixa no topo deste ou em nota de rodapé. O
presidente questionou ao conselho sobre tal indagação da relatora. Apesar de a relatora indicar que votaria
a favor de que a descrição fosse inserida em nota de rodapé, o conselho deliberou sobre apenas mudar a
referência, indicando artigos e não itens e mantê-la na apresentação do anexo no cabeçalho. Com votação
sete contra um deliberou-se sobre a renumeração com artigos no topo de descrição dos anexo do
documento. Deste modo o conselho avaliou ponto a ponto das sugestões apresentadas e aprovou por
unanimidade o parecer apresentado com as devidas alterações sinalizadas. Sobre a prorrogação de prazo
para a comissão especial para elaboração de norma que regulamente a cessão dos espaços do Campus
(Resolução nº 14/2019, de 02 de dezembro de 2019), tendo em vista que os trabalhos da comissão foi
prejudicado pela suspensão das atividades presenciais devido a pandemia do coronavírus, o Conselho
deliberou pela prorrogação do prazo por mais sessenta dias. Presidente afirmou que uma nova
prorrogação poderá ser estudada posteriormente, haja vista todas as dificuldades apresentadas para
trabalhar com um assunto tão complexo. O tema sobre a normatização dos arquivos digitais e impressos
do IFBA Campus Irecê foi encaminhados para relatoria. Conselheira Miyuki Karasawa se dispôs a relatar
o tema. O tema sobre o regulamento do laboratório de informática (Portaria 61/2017/DG.IRE) foi
encaminhado para relatoria. Conselheiro Rogério Rocha assumiu a relatoria do tema. O tema sobre o
regulamento referente o armazenamento das imagens das câmeras de segurança (Memorando-Circular
013/2016 DG.IRE) foi encaminhado para relatoria. Conselheira Juliana Pires assumiu a relatoria. Todos
aprovaram os relatores nas respetivas matérias. Conselheiro Alexandre Caetano explanou sobre o tema
acerca de normativa sobre os arquivos digitais e impressos. Relatou sobre as dificuldades apresentadas no
trabalho da comissão especial, que fez parte, e que as chances para aplicação da normativa é um tanto
difícil. Falou que a própria norma que orienta o tema dificulta a organização. Falou da complexidade do
tema e da ausência de uma regra do IFBA para os arquivos digitais. Ressaltou que não é que acredite que
a normatização não deve ser feita, mas que o fato da reitoria não dispor de uma legislação própria e o
MEC não dispor de um depositório para arquivamento não facilita uma organização do tema dentro da
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Instituição. Às dez horas e cinquenta e três minutos a reunião foi finalizada. Não havendo nada mais a
declarar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, secretária designada para a presente tarefa, lavrei a presente ata
que após lida e achada de acordo segue assinada por mim e demais presente. Irecê, 27 de julho de 2020.
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