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Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e dezesseis minutos
teve início a terceira reunião ordinária do Conselho do campus Irecê. Atenderam à convocação do Senhor
Presidente, Jeime Nunes de Andrade, os conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Ivan Dutra Belo, João
Pedro Stephan da Silva Santos, Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado, Maria Aparecida Rafael da
Silva Alecrim, Miyuki Karsawa, Palloma Rios da Silva e Rafael da Silva Dourado Ribeiro. O presidente
deu início à reunião saudando aos presentes, dando boas vindas e posse ao conselheiro Rafael da
Silva Dourado Ribeiro. Dando continuidade, o presidente dispôs sobre o primeiro ponto de pauta
referente a Análise e Deliberação sobre a Resolução, ad referendum ao Conselho de campus, nº 07,
de 30/07/2020. Explicou que considerou pertinente o motivo da solicitação de mudança de nomenclatura
da comissão especial instituída pela Resolução nº 10, de 02 de dezembro de 2019, sem perder o objetivo
principal da comissão, passando a se chamar "Comissão especial responsável por criar guia prático de
elaboração de documentos institucionais  no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Irecê.  Conselheira Maria Aparecida, que é membro da comissão
especial, esclareceu os motivos que fizeram a comissão solicitar a alteração do nome da comissão,
ressaltando a praticidade do documento que estão elaborando e a correlação dele com o nome da
comissão, além de necessidades de adequações às reformulações de documentos legais em vigência,
interferindo na necessidade de ressignificar o trabalho e a nomenclatura do grupo de trabalho. Não houve
objeção do Conselho quanto à mudança e a Resolução, ad referendum ao Conselho de campus, nº 07, de
30/07/2020 foi aprovado por unanimidade. Referente a Suspensão Temporária dos Trabalhos da
Comissão Especial para Elaboração de Norma que Regulamente a Cessão dos Espaços do campus
com aplicação de taxas, instituída pela Resolução nº 14/2019/Conselho de campus. A presidente da
comissão, Miyuki Krasawa, explicou o que levou a comissão a solicitar a suspensão temporária dos
trabalhos, haja vista a grande demanda dos processo de compra nos quais a maioria dos membros estão
envolvidos. Falou ainda da necessidade de visitas em lócus em alguns espaços, que no momento
encontram-se fechados, para orientar a estipulação e atualizações dos valores cobrados na região, para uso
nas aplicações nas taxas sobre o uso dos espaços do campus. O presidente reiterou a justa necessidade do
pedido. Por unanimidade a suspensão dos trabalhos da comissão foi aprovada sem definição de data para
retorno dos trabalhos. O presidente informou sobre os motivos da retirada da pauta o ponto sobre o Guia
Prático de Elaboração de Documentos Institucionais no Âmbito do campus Irecê que estava cotado
para pauta da terceira reunião ordinária. Destacou a pertinência do pedido feito pela comissão haja vista a
grande demanda de atividades que os membros possuem no momento. Conselheira Maria Aparecida
explicou que apesar de a comissão ter trabalhado bastante neste tema, não foi suficiente para finalização
das atividades e trazê-lo para apreciação e indicação de relator do conselho na presente reunião. Todos os
conselheiros presentes concordaram com a prorrogação do prazo solicitado pela comissão. O presidente
relatou sobre o Regulamento da Política de Inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas, elaborado por comissão especial instituída pela Resolução nº 12/2019 e alterada pela
Resolução nº 04/2020. Destacou que o tema será encaminhado para indicação de relator ou relatora.
Conselheira Maria Aparecida se disponibilizou a assumir a relatoria haja vista que já havia sido relatora do
tema antes de modificações na norma, o que justificou o estudo de comissão especial e, portanto, está
familiarizada com o tema. A aprovação do nome da servidora foi unânime. Não ficou definido data de
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apresentação da relatoria do tema em questão. Sobre a Proposta de Nova Metodologia de Coordenação
de Pesquisa no campus Irecê, o presidente fez alguns esclarecimentos acerca do assunto e informou que
está sob a relatoria da Conselheira Palloma Rios, que solicitou  prorrogação de prazo para apresentação do
seu parecer. Conselheira Palloma Rios saudou a todos e todas e informou que não foi possível finalizar a
relatoria uma vez que coincidiu com os trabalhos da comissão especial do regulamento a politica de
inclusão. Discorreu que buscou informações e sugestões junto a alguns docentes e que apesar de todo o
empenho não foi possível apresentar na reunião desta data. Solicitou que fosse prorrogado para a próxima
reunião ordinária do conselho a ser realizada no dia vinte e sete de novembro do presente ano. O
presidente questionou se algum conselheiro se manifestava contra a prorrogação e não houve nenhuma
objeção. O tema será ponto da próxima reunião ordinária deste colegiado. O presidente deu início à
discussão sobre o tema seguinte informando que o relator é o conselheiro Ivan Belo e o assunto refere-se a
Atualização das ementas dos Componentes Curriculares dos Cursos de Biocombustíveis Integrado
ao Ensino Médio, conforme encaminhamento através do Processo 23460.001124/2018-28. O relator deu
início à apresentação do seu parecer contextualizando como a demanda surgiu via comissão específica
junto à Coordenação do Curso de Biocombustíveis e o Conselho do mencionado Curso. Destacou que a
demanda é em torno da sobreposição de disciplinas e conteúdos em anos distintos, que através de
insatisfação de alunos e professores encaminhou-se através do trabalho de atualização de ementa feito
pelo Professor Juliano Lopes, para apreciação e encaminhamento ao CONSEPE. Destacou na atualização
houve incorporação de conteúdos de duas disciplinas e uma única, de 90 horas passou para uma carga
horária de 60 horas, sem redundância dos conteúdos que tinham em ambas disciplinas isoladamente. Para
o relator a alteração de carga horária não comprometerá o curso. Identificou que o que deve ser visto pelo
Departamento de Ensino e Coordenação de Curso é ater à questão da diminuição de carga horária da
matéria que precisa ser redistribuída entre os docentes. Disse acreditar que pode ocorrer a mudança
curricular antes mesmo da mudança inevitável que ocorrerá nos currículos em virtude da adequação dos
cursos integrados à Lei 13.415/2017 (reforma do ensino médio) até por que não se sabe quando essa
adequação se efetivará. O voto do relator foi no sentido que a proposta de mudança curricular seja
aprovada, desde que sejam observadas as sugestões pontuadas no relatório. Conselheira Maria Aparecida
pontuou alguns questionamentos sobre alteração na ementa e consequentemente alteração no projeto do
curso e fez alguns esclarecimentos acerca das definições claras em torno das alterações propostas a fim de
ser avaliado e deliberado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, pois até mesmo
pela sua experiência no mencionado conselho a proposta deve está bem esclarecida e organizada, afinal
não será apenas mudança de disciplina, mas sim no projeto do curso como um todo. Socializou também
algumas dúvidas quanto: o que foi e como foi mudado? a partir de quando vai valer? para que ano/série?
O relator matéria, conselheiro Ivan Belo, reiterou que alteração proposta é em suma uma fusão e que
haverá uma pequena alteração de carga horária total do Curso, especificamente, uma diminuição de trinta
horas. Sobre alteração no currículo disse que acredita não haverá prejuízo, pois os conteúdos continuarão
sendo vistos. Destacou que haverá uma compatibilidade entre quem viu a matéria antiga e quem viu a
nova. Ponderou que só os novos discentes terão acesso às mudanças. Conselheira Maria Aparecida
enfatizou que a definição de quando a matriz alterada vai valer é extremamente necessário. Conselheiro
Rogério Rocha disse que os questionamentos e  esclarecimentos a conselheira Maria Aparecida eram
pertinentes e ressaltou que deve ficar claro como fica a matriz, sobre a verificação se todo o conteúdo será
mesmo trabalhado e se haverá de fato uma compatibilização. Ressaltou que para uma melhor análise
precisa ser verificado onde esses conteúdos serão contemplados, ou seja, em que ano e a partir de quando
a adaptação ocorrerá. O relator do tema propôs adiamento da deliberação sobre o assunto e seja feita
reunião com professores do Curso, Colegiado do curso e professores da área para definições mais claras,
complementação das informações e das dúvidas surgidas para posterior análise deste colegiado. Destacou
que a alteração é mínima e não haverá perda de conteúdo curricular. Informou que uma disciplina é do
primeiro ano e a outra é do segundo ano. Com a alteração a nova disciplina seria ofertada no primeiro
ano. O presidente salientou que qualquer alteração no plano de curso só poderá ser implementada após
avaliação e aprovação pelo CONSEPE, ou seja, apenas após aprovação do CONSEPE é que poderá ser
aplicada. O relator concordou com a fala do presidente e reforçou que na ata de reunião entre comissão e
o Conselho do Curso de Biocombustíveis o encaminhamento é para que o Conselho de campus referende
a alteração e encaminhe para o COSNEPE para avaliação e alteração. Conselheira Juliana Pires sugeriu
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que as pautas que envolvam matérias de alteração de interesse da comunidade passem por consulta
pública formal. Conselheiro Alexandre Caetano disse concordar com os esclarecimentos da conselheira
Maria Aparecida e do conselheiro Rogério Rocha, bem como com o relator da matéria quando propõe
que a votação seja adiada para que se busquem maiores esclarecimentos. Conselheiro Rogério Rocha
reforçou a necessidade de um parecer técnico do Colegiado do curso contendo definições mais claras,
apresentando o desenho da matriz curricular, ou seja, como ficará o projeto do curso após as mudanças.
Concordou com a sugestão do relator de que se busquem mais informações e avalições e depois trazer
novamente ao Conselho de campus. Relatou as dificuldades que o campus tem passado em virtude de
mudanças ocorridas nos projetos do curo sem devida avalição e aprovação de órgãos competentes e que
para que a proposta não traga dificuldades ao invés de soluções, que é o que se deseja, é necessário
cuidado e melhor avaliação. O relator discorreu que o encaminhamento do conselho de curso em ata
anexada no processo da demanda é que se formule comissão para melhores especificações da proposta.
Reiterou que vota pelo retorno do tema ao Conselho de campus em outra oportunidade. Conselheira
Maria Aparecida apontou que todos o processo necessário é burocrático e que concorda que deve-se
suspender qualquer análise definitiva do tema na presente reunião para que com melhor estudo seja
novamente apreciada pelo Conselho de campus. Pediu atenção quanto às questões de habilidades e
competências adquiridas em cada ano e que isso deve ser observado tecnicamente. O voto final do relator
foi que haverá adiamento de discussão e deliberação do tema e que o mesmo retornará ao Conselho de
campus após parecer técnico junto ao Conselho de curso. Destacou que se buscarão informações mais
completas e o resultado final do projeto do curso contendo as informações sugerias nesta reunião. O
presidente abriu para votação sobre se haveria alguma objeção em desfavor da sugestão do relator. Não
houve objeção e a sugestão do relator foi acatada unanimemente. O tema será visto na próxima reunião
ordinária do Conselho do dia vinte e sete de novembro do presente ano. O presidente abriu espaço para
informes e outras discussões em o que ocorrer: Conselheiro Rogério Rocha aproveitou o ensejo e
socializou sobre as últimas decisões com relação a adesão do campus Irecê às atividades educacionais
emergenciais, em consonância com a Resolução 19/2020 do Conselho Superior do IFBA - CONSUP.
Falou que ocorreram várias reuniões sobre o assunto e que estão discutindo nos colegiados e conselhos as
possibilidades de ofertas de atividades não presenciais  para os curso do integrado e superior. Informou
ainda sobre outras reuniões que acontecerão, a exemplo de reuniões com discentes e reunião com pais dos
discentes, sobre a oferta de tais atividades. Destacou que o que se estuda é para ser implementado nos
próximos dois meses. Discorreu que apesar da opção para o campus aderir, as atividades estão sendo
discutidas dentro do que de fato poderá ser ofertado. Informou que foi constituída uma comissão para
confecção de calendário emergencial e que se tudo der certo em breve será implementada atividade não
presencial. Conselheira Maria Aparecida socializou sobre a pesquisa desenvolvida para direcionar as
decisões e ações diante das atividades não presenciais. Informou que seiscentos e vinte e dois alunos
receberam ligação. Falou da participação dos trinta e cinco servidores no mutirão para fazer o contato
telefônico com os alunos. Discorreu sobre alguns dados referente ao acesso a internet, aos equipamentos
tecnológicos, kit alimentação, moradia desses alunos etc. Falou que a  pesquisa foi importante e
significativa e que a amostra foi relevante. Finalizou destacando que  a pesquisa continua, pois o objetivo
é contatar todos os alunos. O presidente informou que possivelmente haverá no mês de outubro, em data
ainda não definida, uma reunião extraordinária deste Colegiado para discutir sobre a proposta do curso de
Engenharia Mecânica e que antes da reunião um conselheiro será designado para relatar a matéria. As
quinze horas e trinta e cinco minutos a reunião foi encerrada com agradecimento do presidente e desejo de
todos continuem tendo uma boa semana. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Fanciélis Barbosa
Paiva, Chefe de Gabinete da Direção-Geral, designada para secretariar esta reunião, lavrei a presente ata
que depois de lida e achada de acordo segue assinada por mim e por todos os presentes. Irecê,
23/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por Rafael da Silva Dourado Ribeiro, Usuário
Externo, em 24/09/2020, às 20:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PALLOMA RIOS DA SILVA, Conselheiro(a) do
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Conselho de Campus, em 25/09/2020, às 09:13, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 25/09/2020, às 10:21, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA
ALECRIM, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 28/09/2020, às 10:36, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus, em 28/09/2020, às 20:20, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus, em 29/09/2020, às 14:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Stephan da Silva Santos, Usuário
Externo, em 29/09/2020, às 18:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 06/10/2020, às 11:01, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 06/10/2020, às 13:13, conforme decreto nº 8.539/2015.
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