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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte minutos,
através de sala de conferência WEB, teve início a segunda reunião ordinária do ano do Conselho do
Campus Irecê. Atenderam a convocação do Presidente do Conselho, Jeime Nunes de Andrade, os
conselheiros: Aexandre Caetano Pereira, João Pedro Stephan da Silva Santos, Juliana Pires de Carvalho
R. Machado, Maria Aparecida Rafael da Silva Alecrim, Miyuki Karasawa, Palloma Rios da
Silva, Ricardo Dourado Gomes e Rogério Batista Rocha. O presidente saudou todos e todas, informou
que não há servidor para tomar posse e passou a desenredar os pontos da pauta. Sobre a redefinição da
presidência da comissão especial instituída pela Resolução dezesseis de doze de dezembro de dois
mil de dezenove, instituída para elaboração de regulamentação das Áreas de Conhecimento no
âmbito do IFBA/campus Irecê, assim como dilatação do prazo para conclusão dos trabalhos,  o
conselheiro Alexandre Caetano sugeriu a inclusão de novos membros e a conselheira Palloma Rios
sugeriu que os servidores fossem consultados  sobre interesse de fazer parte da comissão, O presidente
relatou que o tema há muito tempo vem sendo requisitado pela categoria dos docentes e com base nas
sugestões apresentadas encaminhou que através de e-mail os servidores do campus sejam consultados
sobre interesse de compor a comissão e posteriormente às manifestações seja formalizada nova formação
com indicação de presidência. Conselheiro Rogério Rocha informou que os membros da comissão
instituída pela Direção-Geral para discutir a formação de Núcleos de Área de Conhecimento em dois mil e
dezoito, talvez fossem bons nomes para compor a comissão especial para elaboração de regulamentação
das Áreas de Conhecimento. O colegiado aprovou  o encaminhamento dado pelo presidente do conselho
para que todos os servidores sejam consultados sobre interesse de compor a comissão. Sobre a  análise a
aprovação da Resolução dois, ad referendum ao Conselho de campus, de vinte e nove de março de
dois mil e vinte e um, que redefiniu a composição da comissão para revisão do Regulamento da
Política de Inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, a conselheira  Palloma
Rios informou que a aluna dispensada da comissão em virtude de não comparecer às reuniões apresentou
as devidas justificativas. Conselheira Maria Aparecida Rafael contextualizou a situação da discente e os
motivos que a fizeram se ausentar das reuniões da comissão. O Conselho aprovou a Resolução Ad
Referendum número dois de vinte e nove de março de dos mil e vinte e um. Sobre a adequação das
Resoluções oito e nove de dois mil e dezoito  do Conselho de Campus que regulamentam os
procedimentos de estágio dos cursos técnicos e tecnológicos, respectivamente, ao que dispõe o
Processo 23278.001667/2021-16 e atualizações das Resoluções oito, nove e dez de dois mil e dezoito
do Conselho de Campus  conforme sugestões apresentadas pela Coordenação do Curso de
Tecnologia em Manutenção Industrial através do Processo 23460.000363/2021-66,  o presidente
contextualizou sobre os processos e solicitou ao colegiado a indicação de um relator para a matéria. O
servidor Alexandre Caetano foi indagado sobre a possibilidade de assumir a relatoria  e aceitou a
indicação. Tosos os conselheiros aprovaram a indicação do conselheiro Alexandre Caetano para relator
do tema. Referente a constituição de comissão especial para confecção de Regulamentos da Política
de Extensão e da Política da Pesquisa do campus Irecê, conforme sugerido através do Processo SEI
23460.002235/2018-5, conselheiro Rogério Rocha indicou que as coordenações de extensão e de ensino
devem participar da comissão especial para elaboração do regulamento, haja vista que o assunto faz parte
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do cotidiano das duas coordenações. Sugeriu também que servidores que já assumiram as duas
coordenações também fizessem parte. Conselheira Maria Aparecida Rafael registrou que o IFBA não tem
uma política de extensão e que ela é relatora da matéria sobre curricularização da politica da extensão do
IFBA, conforme a Resolução CNE, número sete de dezoito de dezembro de dois mil e dezoito,
que regulamenta as atividades acadêmicas de extensão na grade curricular dos cursos superiores de
graduação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA (CONSEPE). Falou sobre os
trabalhos em desenvolvimento no CONSEPE e destacou que a comissão especial em discussão deverá se
ater ao trabalho que está sendo realizado via CONSEPE. O presidente concordou com o destaque
apresentado pela conselheira Maria Aparecida Rafael e sugeriu montar a comissão sob a presidência
do coordenador de pesquisa ou do coordenador de extensão e que eles organizem junto a comunidade,
através de consulta, a definição da formação da comissão especial. O colegiado acatou a sugestão do
presidente. A demanda será enviada para as coordenações de pesquisa e de extensão do campus, a fim de
que adotem as providências. O último ponto da pauta foi sobre o Regulamento da Atuação das
Comissões no campus Irecê sob a relatoria do conselheiro Alexandre Caetano, que apresentou seu
relatório sobre o tema, contendo suas sugestões de interferência no documento. Os conselheiros
discutiram sobre diversos pontos presentes no documento, a exemplo de que se se regulamento irá
abranger comissões especiais e permanentes, ou apensas as comissões especiais, haja vista que
as comissões permanentes normalmente possuem uma norma específica, uma organização, prazos e
principalmente temporalidade distinta das comissões especiais; ajustes necessários para que o regulamento
contemple as duas modalidades de comissões; definições de peculiaridades de cada tipo de comissão;
definição de como se dará a demanda, constituição e designação de cada tipo de comissão; sobre o
processo de organização da distribuição e participação dos servidores nas comissões a fim de que seja
priorizado a produtividade, rotatividade e equidade; definição de prazos; sobre as convocações; sobre os
motivos e as justificativas das ausências às reuniões das comissões; sobre os processos de averiguações
 de ausências injustificadas (sindicâncias e outros dispositivos legais); sobre a participação de ouvintes às
reuniões. Às quinze horas e trinta e cinco minutos a conselheira Palloma teve que se ausentar da reunião.
O quórum foi mantido. Com o avanço do horário, a discussão do tema foi interrompida e o colegiado
deliberou pela realização de uma reunião extraordinária para conclusão do tema na próxima terça-feira,
dia quatro de maio do ano em curso, no horário das quatorze horas. As dezoito horas e um minuto a
reunião foi encerrada. Não havendo nada mais a tratar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, chefe de
gabinete da Direção-Geral do campus, secretária designada, lavrei a presente ata que depois de lida e
achada de acordo segue assinada por mim e demais presentes. Irecê, 27/04/2021.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 05/05/2021, às 10:54, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PALLOMA RIOS DA SILVA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 05/05/2021, às 18:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus, em 06/05/2021, às 15:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 11/05/2021, às 17:19, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Dourado Gomes, Usuário Externo, em
18/05/2021, às 19:19, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA RAFAEL DA SILVA
ALECRIM, Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 19/05/2021, às 14:41, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA,
Conselheiro(a) do Conselho de Campus, em 20/05/2021, às 14:57, 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 1840368 e o código CRC AD065D83.
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