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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho do Campus Irecê, ano dois mil e vinte um, realizada aos
seis dia do mês de julho. A  reunião foi iniciada às quatorze horas e quinze minutos com a presença dos
conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Ivan Dutra Belo, João Pedro Stephan, Juliana Pires de Carvalho
Rocha Machado, Larice de Souza Dourado, Miyuki Karasawa, Palloma Rios da Silva, Ricardo Dourado
Gomes e Rogério Batista da Rocha. O senhor presidente iniciou saudando todos os presentes e apresentou
os motivos do adiamento desta reunião que estava prevista no calendário para ocorrer no dia dezesseis de
junho do corrente ano. A conselheira Maria Aparecida compareceu no início da reunião para apresentar
ao colegiado suas justificativas pelo pedido de saída do conselho onde representa a categoria dos Técnicos
Administrativos. Falou sobre sua a participação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão -
 CONSEPE, representando o Conselho do Campus, desejando bom trabalho à servidora Palloma Rios,
que sairá da suplência e deverá assumir a titularidade junto ao mencionado Conselho. Agradeceu e
desejou que todos continuem fazendo bom trabalho no Conselho de Campus. Finalizou dando boas-
vindas para Larice Dourado, que assumir a titularidade da representação dos Técnicos Administrativos. O
presidente empossou a servidora Larice de Souza Dourado, lendo o ato de posse e desejando-a boas-
vindas. O presidente declarou aberta seção de informes. Conselheiro Rogério Rocha discorreu sobre os
calendários destacando que este tema sofrerá descentralização para que os campi  possam definir e
decidir sobre seus calendários, sem necessidade de passar pelo crivo do CONSEPE. Solicitou e sugeriu
que a Direção-Geral discorra no próximo Colégio de Dirigente sobre os processos aguardando os
trabalhos da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD. Destacou que tem conhecimento da
dificuldade para angariar membros para a Comissão, mas que também não tem visto e nem tem
conhecimento sobre encaminhamentos por parte da Reitoria para recompô-la. Não havendo mais informes
o presidente passou para discorrer os pontos definidos para tratar na reunião. Sobre a representação de
pais e dos discentes da modalidade integrada no Conselho, o presidente informou que a atual
representante dos pais não tem participado das reuniões, que a discente Maria Alice Sales Barreto
informou não ter tempo para se dedicar às atividades do Colegiado e o discente Rafael da Silva Dourado
já não faz parte do corpo de discente da unidade de ensino, o que pede um encaminhamento do Conselho
para recompor tais representações. Conselheiro Rogério Rocha informou que a Coordenação
Multidisciplinar e o Pedagógico possuem informações e contatos tanto dos alunos como dos pais, caso
seja necessário uma articulação. O Conselho deliberou  que o Presidente do Conselho, em conjunto com a
Secretaria, irão fazer contato com representantes de pais e alunos para que façam a indicação de nomes a
fim de compor o Conselho de campus. Referente a atualização dos nomes dos representante do campus
no Comitê Central de Acompanhamento e Combate a Ameaça do COVID, o presidente informou que o
servidor Gustavo Dourado Santos continua representando o campus Irecê, ao passo que a representante
dos pais e a representante do discentes foram dispensados considerando que não tem participados das
reuniões e serão substituídos conforme deliberado no ponto discutido anteriormente. O Conselho analisou
e aprovou por unanimidade a Resolução, ad referendum ao Conselho de Campus, nº 04/2021, de dez de
maio, que prorrogou o prazo para conclusão dos trabalhos da comissão responsável pela elaboração
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de regulamento para o armazenamento das imagens das câmeras de segurança do Campus. Conselheira
Juliana Pires, presidente da mencionada comissão, aproveitou o ensejo e informou da conclusão dos
trabalhos. Com relação à definição de presidência para a comissão especial instituída pela Resolução nº
16, de doze de dezembro de dois mil e dezenove, para elaboração de regulamentação das áreas de
conhecimento, o presidente falou sobre a consulta, entre os membros da comissão, acerca de quem teria
interesse e disponibilidade de presidi-la, e que não houve manifestação de interessado. Indicou a servidora
Gilma Brito da Silva justificando a indicação tanto pela capacidade da servidora quanto por sua iminente
saída da Coordenação do Curso de Técnicos em Biocombustíveis. Por unanimidade o Conselho aprovou
a indicação do presidente, bem como aprovou a dilatação do prazo para a comissão concluir os
trabalhos. O presidente apresentou aos conselheiros a sugestão do Coordenador de Extensão do Campus,
Prof. Lucas Simões, acerca dos Regulamentos da Política de Extensão e da Política da Pesquisa.
Explanou que a sugestão é que se aguarde a Reitoria concluir a reformulação dos documentos centrais
que norteiam as politicas de extensão e de pesquisa, uma vez que vários deles estão sendo atualizados e
criados para o melhor  procedimento institucional, afim de que esses e outros documentos estejam em
comum acordo e corroborando entre si. Conselheira Juliana questionou se há uma previsão para a
aprovação de regulamentação institucional da Reitoria, destacando que muitas vezes deixamos de
normatizar localmente esperando a Reitoria. Aproveitou o ensejo para informar que sobre a norma de
câmeras de segurança do Campus, a comissão decidiu não aguardar a Política de Tecnologia da
Informação da Reitoria, e, se for o caso, basta que o documento seja revisado posteriormente. Em resposta
à conselheira Juliana, o presidente disse que não tem conhecimento, mas acredita que a conclusão da
reformulação citada pelo Coordenador de Extensão, não esteja tão próxima a acontecer, o que justifica
que no Campus se adiante os procedimentos administrativos do regulamento em tela. Conselheiro
Alexandre sugeriu que se mantenha o termo Plano Plurianual. O colegiado discutir sobre o que foi
sugerido analisou alguns prós e contras e encaminhou que a sugestão do Coordenador de Extensão
seja acatada, mas que seja dado encaminhamento no tema para que se adiante aspectos que se resolvam
internamente, ou seja,  procedimentos administrativos internos do Campus Irecê, uma vez que o Conselho
entendeu que para alguns assuntos possa ser dado prosseguimento enquanto se aguarda a norma
maior. Constituição de comissão especial para criação de minuta de Resolução que normatize metodologia
e procedimentos para declaração negativa de pendências acadêmicas e/ou administrativa nos tramite dos
processos de remoção, redistribuição, licença, afastamento e exoneração no âmbito do Campus Irecê: O
Conselho deliberou sobre consultar à comunidade para levantamento de servidores interessados para
compor comissão especial para tratar o tema. Guia prático de elaboração de documentos institucionais no
âmbito do Campus Irecê: o relator da matéria, conselheiro Ivan Belo, iniciou sua análise sobre o tema
fazendo alguns destaques sobre a formação da comissão que organizou o guia, a praticidade do material
apresentado e a importância de haver uma padronização na formatação dos documentos tendo por base os
manuais. Apresentou algumas dúvidas sobre prazo para expedição de certidão e atestado, discorreu sobre
que as referências não apareceram no texto de apresentação, ou seja, não viu citação dos manuais ao
longo do texto, apenas nas referências e que até onde tem conhecimento é necessário referenciar o que é
citado ao longo do texto, a menos que tenha ocorrido mudança nas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas -ABNT, mas que em linhas gerais não macula a importância do material proposto.
Conselheiro Rogério ponderou que se deve focar na análise sobre se os modelos dos documentos
apresentados pelo guia não tenham conflito com o Sistema Eletrônico de Informação - SEI. O relator
concordou e destacou que a equipe de Tecnologia da Informação - TI podem adequar os documentos no
SEI. Conselheira Juliana Pires destacou que cabeçalho e rodapé não são editáveis no Sistema.
Conselheiro Alexandre Caetano, que foi membro da comissão especial organizadora do guia, explanou
que os prazos de 15 dias relacionados a certidões e atestados são para expedição do ato, mas que o
documento tem caráter permanente. Destacou que a ideia é que se solicite à equipe de TI da reitoria a
inclusão dos modelos no SEI, que os modelos propostos não têm conflito com os do sistema e que
estão prontos tanto para uso físico, bem como para ser adaptados ao SEI. O presidente esclareceu que é
importante que seja verificado se não há conflito com as orientações do SEI. Conselheiro Alexandre
Caetano relatou sobre o trabalho da comissão, na busca de informações via manual da presidência e
manuais de outros institutos, já que o Instituto Federal da Bahia não possui um manual, ponderou que
alguns dos documentos a exemplo de ofícios e portarias possuem formatação geral e seguem o manual da
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presidência da república. Destacou que a adequação no SEI talvez não seja cem por cento, mas que
a padronização no arquivo físico, ou mesmo digital, sobre as informações que deve se constar e sobre se
seguir uma sequência dos parágrafos, não contraria a norma, mas sim soma a esta. Destacou que o guia
não é um manual de redação do Campus, apesar do  IFBA necessitar de um manual de redação
próprio. Às quinze horas e trinta e seis minutos a conselheira Palloma Rios precisou se ausentar da
reunião, mas não houve interferência no quórum. O relator do tema  agradeceu as ponderações do
conselheiro Alexandre Caetano. O presidente do conselho também parabenizou Alexandre e estendeu
a todos os membros da comissão, pelo belo trabalho desenvolvido. O relator aprovou o documento sem
ressalvas e incluirá no processo que discorre sobre o assunto, um relato formal contendo sua análise e
parecer. Conselho Rogério Rocha sugeriu que caso haja alguma limitação do SEI, que o tema retorne para
pauta do Conselho. Todos os presentes concordaram com a sugestão. Em o que ocorrer, o Conselho
discorreu sobre o retorno presencial no Estado da Bahia no dia doze do presente mês, sobre a discussão
sobre  orçamento no Colégio de Dirigentes - CD especificamente sobre cortes que fez com que caísse no
valor do orçamento do Campus Irecê. O presidente ponderou que a situação é crítica para todos os campi.
Informou que o corte do orçamento suscitou a discussão em torno da padronização do orçamento entre os
campi e sobre a informação de que muitos campi teriam que parar suas atividades em virtude das
condições orçamentárias. O presidente concluiu a discussão ressaltando que na tentativa de garantir o
funcionamento de todos os campi, fora feita uma nova divisão do orçamento, o que deixou nítido,
inclusive na fala de Reitora, que a grande maioria dos campi não teria condições de funcionar
presencialmente com o orçamento estabelecido e que, por isso, portanto, todos os Diretores-Gerais saíram
da reunião do CD cientes que para este ano não teremos condições de ofertar aula presencial, a não
ser que ocorra uma determinação superior. Ao tempo, o presidente considerou que caso haja a obrigação
do retorno presencial,  haverá necessidade de se rediscutir a questão orçamentária, uma vez que o que está
aprovado é recurso para funcionamento remoto, caso contrário, nada será possível arcar com todas as
despesas. Conselheiro Rogério Rocha compartilhou informação sobre a queda relativa no número da
média móvel de contágio do COVID, a maior desde o início da pandemia. Destacou que essa boa noticia
só foi possível graças ao plano de imunização. No entanto, enfatizou que, por outro lado, é necessário
analisar o número absoluto, que ainda continua próximo a duas mil motes ao dia, o que ainda é muito alto,
e, portanto, considerou precipitado o retorno presencial no dia doze deste mês. Finalizou opinando que
não há um percentual confortável dentro e fora da escola e que receia que ocorra uma onda de aumento de
casos, justamente por que na instituição escolar não se conseguirá evitar o contágio, ou mesmo seguir à
risca o protocolo de segurança. O presidente também manifestou sua preocupação com relação ao retorno
presencial das aulas no Estado destacando que o aumento impactará diretamente nos leitos de unidade de
terapia intensiva, principalmente nas cidades do interior. Conselheiro Ivan Dutra questionou sobre o
orçamento do próximo ano. O presidente informou que ainda será iniciado o planejamento interno, mas
que já se sabe que vem delimitado para cada instituição e que a tendência é que se realize uma melhor
padronização entre os campi. Conselheira Juliana Pires perguntou se existe a possibilidade de reaver o
corte no orçamento de dois mil e vinte e um e se caso contrário como ficam as demandas aprovadas no
Plano Anual de Contratações - PAC. O presidente respondeu que quanto ao orçamento, o valor já é o
final e que o que vier a mais é extra dentro da realidade que já conhecemos, a exemplo de Termo de
Execução Descentralizada - TED. Discorreu que a realidade orçamentária garante apenas o
funcionamento dos serviços e que compras e demais demandas ficaram sem créditos, pois, a questão
orçamentária está critica, de modo que os processos de planejamento de contratações provavelmente
deverão ser revisados. Às dezesseis horas a reunião foi finalizada. O presidente agradeceu a todos e todas
pela presença e participação. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva,
secretária do Conselho do Campus Irecê, lavrei a presente ata que depois de lida e achada de acordo,
segue assinada por mim e demais presentes. Irecê, 06/07/2021. 

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus, em 20/07/2021, às 11:39, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
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