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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, via aplicativo de
mensagens (WhatsApp), ocorreu a primeira reunião extraordinária, ano 2020, do Conselho do
Campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. Estiveram
presentes à reunião, em atendimento ao ato convocatório do Senhor Presidente Jeime Nunes de Andrade,
os conselheiros: Ana Carolina de Santana Guedes, 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 Yone Márcia Albuquerque Coelho. Foram convidados
e participaram da reunião os servidores: Gustavo Dourado Santos, Médico do Campus, Júlio Cézar
Araújo Barreto, Coordenador de Gestão de Pessoas do Campus e Rogério Batista da Rocha, Diretor de
Ensino recém-nomeado ao cargo. O senhor presidente deu início a reunião saudando a todos e todas e
apresentando a pauta de discussão, a saber: Ponto 01: Resolução do Conselho Superior do IFBA -
CONSUP referente a organização das atividades do Instituto frente a pandemia mundial do novo
Coronavírus (COVID-19). Ponto 02: Funcionamento dos Serviços Essenciais do Campus. Ponto 03:
Funcionamento dos serviços remotos e presenciais no Campus. Ponto 04: Recebimento de materiais e
atesto de notas. Ponto 05: Demandas para o Plano Anual de Contratações – PAC 202. Ponto 06:
Disponibilização de materiais para estudo: jornada pedagógica e materiais para alunos – ano letivo 2020.
O presidente solicitou aos conselheiros que acrescentassem outros pontos para discussão, caso fosse do
desejo do colegiado. Houve questionamentos de alguns dos presentes acerca da publicação da Resolução
do CONSUP. O presidente informou que a Resolução não havia sido publicada até aquele momento,
mas, tendo em vista que a conselheira Ana Carolina também é membro do CONSUP, poderia apresentar
as principais definições aprovadas no Conselho. A conselheira Maria Aparecida sugeriu que fosse feito
um resumo do que foi deliberado na reunião para que fosse discutido.  Conselheira Ana Carolina
informou que o texto da resolução aprovado na reunião do CONSUP seguiu para revisão para ser
posteriormente publicado. Fez um resumo das discussões e deliberações junto ao CONSUP, destacando
os seguintes pontos: a resolução suspenderá no âmbito do IFBA as atividades presenciais por tempo
indeterminado; suspenderá eventos presenciais que impliquem deslocamento e aglomerações; suspenderá
o acesso do público externo com a ressalva de necessidade extrema; suspenderá estágio e práticas
profissionais; autorizará a atividade remota durante o período da suspensão; todos os servidores e
servidoras, terceirizados e terceirizadas, estagiários e estagiárias deverão estar à disposição da instituição,
respeitada a carga horária de cada um; apenas serviços essenciais poderão ser presenciais, porém na forma
de rodízio; as atividades administrativas serão realizadas por meio dos sistemas digitais institucionais; os
servidores poderão usar ferramentas de web conferência, e-mail institucional para se comunicar; os
servidores poderão fazer o registro de atividade via SUAP ou via SEI; em relação as atividades EAD a
serem computadas como carga horária, ficou estabelecido que ficarão facultadas aos campi que estão
finalizando os calendários 2019. Ou seja, será facultado apenas a quem está concluindo período letivo
2019 respeitando os 20% permitidos pra o nível médio e os 40% permitido ao nível superior. Finalizou
destacando que os serviços essenciais ainda serão listados. Neste caso, as pró-reitorias se incumbiram de
analisar e listar. Acerca das atividades EAD, professor Rogério Rocha ponderou que no caso específico
do Campus Irecê, haja vista que estaríamos iniciando o ano letivo de 2020, seria muito complicado
começar qualquer atividade à distância. O presidente destacou que a respeito do recebimento de materiais
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e atesto de notas, a conselheira Miyuki Karasawa enviou para o grupo geral dos servidores do Campus
um procedimento. Questionou se todos viram e concordam com a metodologia aplicada pelo
Departamento Administrativo. Não houve questionamento quanto à metodologia aplicada. Conselheira
Maria Aparecida indagou acerca de como os profissionais cujas atividades são ligadas aos alunos e aos
docentes devem proceder para realização de suas atividades. Conselheira Ana Carolina informou que tais
profissionais poderão desenvolver as atividades de planejamento, elaboração de PIT, RIT do ano passado,
produção de projeto de pesquisa, revisão de plano de curso, etc. Reiterou que uma vez que estamos no
início do calendário letivo 2020, o que não vai existir pra nosso calendário é aula EAD com efeito de
cômputo de carga horária e que todos os servidores devem está a disposição para trabalhar remotamente,
considerando a carga horária de cada um. Professor Rogério destacou que no caso dos professores, cujo
serviço está diretamente ligado a aula, não tem como cumprir a carga horária de trabalho em serviço,
como estabelece a legislação. Disse acreditar que a questão é permanecer a disposição, trabalhar com
planejamento e atender as solicitações remotamente. Conselheira Ana Carolina concordou com o
Professor Rogério, reiterando que a ideia apresentada ao CONSUP é exatamente esta. Concluiu
afirmando que foi deixado bastante claro na normativa que a atividade remota deverá ser priorizada dada a
excecionalidade do momento e a gravidade da situação. O conselho deu inicio a discussão acerca do
Funcionamento dos Serviços Essenciais do Campus. Sobre a funcionalidade do Serviço de Saúde do
Campus, após muita discussão e esclarecimentos ficou encaminhada que o setor irá criar canais de
atendimento remoto e difusão de informações, a exemplo do uso de aplicativos de mensagens
(whatsApp), lista de e-mails, matéria no site do Campus, posts nas redes sociais do Campus, dentre outras
atividades e; o setor fará uma reunião para definir conteúdos, estratégias de abordagem, responsáveis e
cronograma de ações. Referente ao serviço de limpeza do Campus foi inicialmente discutido como se
daria a atividade através de rodizio, com a exclusão da colaboradora Tamires, pois se encontra gestante.
Foram destacados alguns encaminhamentos necessários a exemplo do repasse de orientações gerais de
porque da organização de trabalho; fazer uma lista de distribuição de tarefas por pessoa; distribuição do
rodízio, que ocorreria com a atividade de uma pessoa por dia; o jardineiro Valdinei Alves e o artífice
Lucas Gomes também compareceriam ao Campus um dia da semana e todos seriam orientados que a
qualquer momento deveriam retornar às suas atividades normais. Conselheira Miyuki informou que a
vigilância foi avisada que é essencial e que precisa manter distância entre os dois prestadores durante o
posto e que seria avisado ao fiscal de contratos das empresas de serviço de limpeza para repassar a
solicitação de formação de escala de uma pessoa por dia. No entanto, considerando mensagem oriunda da
Reitoria que destaca que as pró-reitorias e diretorias sistêmicas, em parceria com as direções gerais,
lançarão diretrizes que poderão ser usadas por todos os campi, inclusive referente aos contratos de serviço
terceirizados, segurança, obras, fornecimento, editais, licitações etc. o Colegiado optou por aguardar
orientação geral da Reitoria acerca do serviço de limpeza. Enquanto isso será feito um diagnóstico de
quais setores necessariamente precisam de limpeza, tendo em vista equipamentos e outros materiais
alocados. Para tanto, cada chefia imediata deverá verificar em seu setor o que precisa de limpeza e de
quanto em quanto tempo. Sobre o pessoal de prestação de serviço terceirizado de atendimento e
reprografia, que não estão entre os serviços essenciais, o Conselho deliberou que considerando que a
preocupação primordial neste momento deve ser com a saúde de todos, o trabalho destes será remoto, com
o cuidado das chefias para respeitar a carga horária dos terceirizados, evitando questões trabalhistas. A
discussão finalizada levou o colegiado a definir que sobre a comunicação com a comunidade do Campus,
todos os ramais dos setores do Campus serao transformados em número de WhatsApp, cabendo aos
chefes dos setores a instalação e acompanhamento. Para tanto, ficou decidido que será mantido contato
com os chefes dos setores para consultar se aceitam disponibilizar os números pessoais para publicação ou
não. Os contatos serão amplamente divulgados para a comunidade via site e outras mídias via Assessoria
de Comunicação. Introduzindo a discussão sobre o PAC 2021, a Conselheira Juliana Pires alertou para o
prazo de envio das demandas via Sistema para a Coordenação de Licitação, Compras e Contratos, a
saber: 01/04/2020. Destacou sobre a importância de todas as chefias terem acesso ao Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratos – PGC, pois nem todos possuem até o momento. Disse que
também espera que o prazo seja revisado e reiterou que tem unidade que necessitam providenciar acesso
ao sistema e atualizações conforme as últimas designações dos cargos. Solicitou as chefias dos servidores
que serão os responsáveis por inserir as demandas no PGC que fiquem atentos se estes possuem acesso ou
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não. Conselheira Ana Carolina destaca que é importante ressaltar que os servidores devem fazer o quanto
antes porque o prazo é curto para as chefias e é muito detalhado dentro do sistema. Conselheira Juliana
Pires solicitou a DG, DEPAD e DEPEN reavaliação dos responsáveis e informem-na para que ela
direcione as informações. Destacou que o sistema foi flexível no primeiro ano de uso, mas que não
podemos ter certeza se este ano também será. Observou que os itens incluídos após o prazo têm sido
identificados com a observação “envio após o prazo”. Disse que acredita que temos condições de cumprir
o prazo. Antes do término da reunião a Conselheira Palloma Rios questionou se aos docentes ficou
encaminhado que seria feito Pit/Rit e ao mesmo tempo sugeriu que fosse feito estudo do tema da Jornada
Pedagógica e Planos de Ensino. Conselheiro Ivan sugeriu que fosse confeccionado um vídeo feito pela
comissão da Jornada, introduzindo o tema, etc. Professor Rogério complementou destacando que também
há demandas do DEPEN e Coordenações de Curso que envolvam o corpo docente. O presidente reiterou
que aos docentes fica definido que todas as demandas do Depen que puderem ser realizadas remotamente
serão encaminhadas. Conselheira Maria aparecida sugeriu que a Comissão responsável pela Jornada
Pedagógica se reúna pra traçar um novo planejamento para atendimento remoto. Conselheira Ana
Carolina destacou que na condição de presidente da comissão, não garante a feitura do vídeo já que cada
um está em sua casa trabalhando remotamente e isoladamente, mas disse que será verificada a melhor
forma de fazer. Ao meio dia e trinta e dois minutos o presidente do Conselho de Campus encerrou a
reunião. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, secretária designada, lavrei
a presente ata que depois de lida e achada de acordo segue assinada por mim e demais presentes. Irecê, 21
de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 23/03/2020, às 08:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 23/03/2020, às 11:51, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA, Assistente
do Departamento de Ensino, em 23/03/2020, às 14:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA
ALECRIM, Presidente do Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 06:17, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 06:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA, Diretor(a)
de Ensino, em 24/03/2020, às 06:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 06:52, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PALLOMA RIOS DA SILVA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 07:02, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por IVAN DUTRA BELO, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 07:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DOURADO SANTOS, Medico(a)-
Area , em 24/03/2020, às 09:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CEZAR ARAUJO BARRETO,
Coordenador(a) de Gestão de Pessoas, em 24/03/2020, às 12:41, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus, em 24/03/2020, às 18:07, conforme decreto nº
8.539/2015.
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