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A quarta reunião ordinária do Conselho do Campus Irecê do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia, ocorreu no dia vinte e seis de agosto do ano de dois mil e vinte e um. Teve início às
quatorze horas e dezoito minutos com a saudação do presidente do Colegiado, Professor Jeime Nunes de
Andrade, agradecendo a presença de todos e todas . Deu boas-vindas às novas conselheiras, a
representante de discentes dos cursos de nível médio e a representante dos pais dos estudantes. Atenderam a
convocação do presidente e se fizeram presentes na reunião os conselheiros e as conselheiras: Alexandre
Caetano Pereira, Feliciana Ramos dos Santos, Ivan Dutra Belo, João Pedro Stephan, Juliana Pires de C.
Rocha Machado, Larice de Souza Dourado, Miyuki Karasawa, Naize Kessy Dara Machado, Palloma Rios da
Silva, Ricardo Dourado Gomes e Rogério Rocha. Foi dada posse às conselheiras Feliciana Ramos dos Santos
e Naize Kessy Dara Machado. O presidente apresentou a pauta, empossou as conselheiras Feliciana Ramos,
representante dos pais dos estudantes e Naize Kessy Dará, representantes dos discentes dos  cursos de nível
médio. Passou-se a discutir a ordem do dia. Indicação de relator para a minuta de Resolução que dispõe
sobre os procedimentos para o monitoramento, gravação e utilização das imagens geradas pelo
sistema de videomonitoramento, através de circuito fechado de televisão (CFTV), no âmbito do
Campus Irecê: Conselheiro Rogério sugeriu que a relatora da matéria fosse a conselheira Juliana, haja vista
que possui propriedade sobre o tema. Conselheira Juliana Pires concordou que pudesse ser ela a relatora,
caso não haja outro interessado, no entanto, ponderou que seria interessante que o/a relator/a fosse alguém
que não participou das discussões e que pudesse avaliar com imparcialidade a minuta produzida. O presidente
convidou  a conselheira Miyuki Karasawa para relatar o tema. A conselheira Miyuki Karasawa aceitou.
Constituição de comissão especial para criação de minuta de Resolução que normatize metodologias
e procedimentos para Declaração Negativa de Pendências Acadêmicas e/ou Administrativas nos
trâmites dos Processos de remoção, redistribuição, licença, afastamento e exoneração no âmbito
do Campus Irecê: O presidente contextualizou sobre a demanda. Informou que na consulta à comunidade de
servidores apenas o Professor José Oliveira manifestou interesse em compor a comissão e sugeriu que
servidores lotados da Biblioteca, no setor de Patrimônio e Almoxarifado e na Coordenação de Registros
Escolares - CORES compusessem tal comissão. Pediu sugestão e opinião do Conselho. Conselheira Miyuki
Karasawa indicou a servidora Talita Nunes Dourado Carvalho e sugeriu que da Biblioteca fossem indicados
dois servidores, já que a equipe é maior do que a equipe de patrimônio. Conselheiro Rogério Rocha disse que
as atividades da Biblioteca estão tranquilas no momento e pediu que o presidente indicasse os membros do
setor para a comissão.  A respeito da participação das servidoras lotadas na Coordenação de Registros
Escolares, informou da impossibilidade de indicação de representante do setor para a comissão haja vista que
uma das servidoras encontra-se afastada para tratamento de saúde. O presidente definiu que a comissão seria
composta pelos servidores: Elvis Nunes de Figueiredo, Talita Nunes Dourado Carvalho, José Oliveira da
Conceição e Caroline Cunha Costa. O Conselho aprovou por unanimidade a indicação. Adequação e
Atualizações das Resoluções 08, 09 e 10/2018 do Conselho do Campus Irecê, que regulamentam,
respectivamente, a Prática Profissional dos Cursos Técnicos de Nível Médio, o Estágio Curricular
Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso dos Cursos dos Cursos Superiores ao que
dispõe o Processo 23460.000363/2021-66 e o Processo 23460.000363/2021-66: O relator da matéria,
conselheiro Alexandre Caetano Pereira, contextualizou sobre a demanda e deu início a sua Relatoria. O
colegiado discutiu e deliberou sobre diversos pontos dos documentos, tomando por base as considerações
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apresentadas pelo relator em seu parecer e pelas sugestões do presidente e dos demais conselheiros.
Destacam-se os seguintes encaminhamentos e deliberações: o colegiado acatou sugestão do Coordenador do
Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial acerca da troca do termo "obrigatoriamente" pelo termo
"preferencialmente" no Art. 16 da Resolução 10/2018; acatou sugestão sobre  a inclusão de parágrafo único
no mencionado artigo dispondo que o/a orientador/a de Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser um
docente de outra área de formação do curso pertencente ao quadro de professores efetivos do IFBA, desde
que seja aprovado pelo Coordenador do Curso. Sobre essa última sugestão, o Conselho entendeu que o
Coordenador do Curso e não o Colegiado deverá decidir sobre o assunto; deliberou-se sobre as alterações
dos modelos de formulários aplicados em atividades de estágio, bem como pela manutenção de outros
formulários sem prejuízo da norma; o relator da matéria sugeriu que houvesse uma comissão para realização de
um estudo mais aprofundado a fim de que ocorra uma reorganização nos documentos aprovado pelas
mencionadas Resoluções do Conselho, bem como para corrigir outros defeitos na escrita das normas;
deliberou-se sobre possibilitar orientação para a "Prática Profissional' para professores substitutos, a fim de
não restringir a atividade para os professores efetivos e, portanto, o Art. 3º da Resolução 08/2018 foi
alterado; o plano de estágio tornou-se plano de atividades; discorreram sobre a carga horária do professor
orientador; a manutenção do relatório final de estágio; a retirada da ficha de avaliação de estágio; a adequação
do parecer final; a retirada da norma do relatório de avaliação de visitas, assim como o formulário final de
entrevista e a capa  para CD e DVD; houve considerações a respeito da necessidade de uma reordenação dos
anexos dos documentos. O relatou recomendou que a demanda fosse discutida via comissão especial a fim de
que ocorra uma avaliação aprofundada para fazer um documento mais elaborado e organizado e, atendendo
solicitação do Coordenador do Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, que haja um estudo sobre a
inclusão de um plano de escrita para o Trabalho de Conclusão de Curso. O Colegiado aprovou sobre a
necessidade de um repositório digital  dos Trabalhos de Conclusão de Curso no site.  Calendários 2020 e
Calendário Suplementar 2021: O presidente do conselho contextualizou sobre o encaminhamento dos
calendários 2020, em execução, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. O relator
Rogério Rocha complementou afirmando que não houve até o momento uma definição efetiva do CONSEPE
sobre aprovação dos Calendários e posteriormente encaminhamento ao Conselho Superior - CONSUP para
autorização. Afirmou que tal indefinição gerou responsabilidade para os campi para referendar sobre o tema,
junto ao Conselho de campus. Disse esperar que todos compreendam o contexto e justificativas referente a
confecção dos calendários e passou a apresentar seu parecer sobre a matéria ao mesmo tempo que os
conselheiros foram tirando dúvidas e fazendo considerações.  Conselheira Juliana Pires ponderou que o
Regimento Geral está em revisão e já deveria contemplar a descentralização da aprovação dos Calendários
para os campi. Conselheiro Rogério Rocha relatou sobre toda a problemática em torno dos Calendários,
explanou sobre o objetivo do calendário suplementar dois mil e vinte e um que servirá para atender novos
alunos, explanou que será necessário se pensar em ações para alinhar o calendário letivo com o ano civil, tirou
dúvidas sobre a situação do ano de dois mil e vinte e um e votou a favor que o Conselho considere as
observações apresentadas e que os aprove. Conselheiro Ivan Belo questionou sobre se o cancelamento do
ano letivo não poderia ser uma opção. O presidente esclareceu que essa foi a ideia defendida por muitos no
Colegiado de Dirigentes, mas não foi aceita pela maioria. Discorreu que o campus Salvador considerou as
Atividades de Ensino Não Presenciais - AENPS do ano civil de 2020 e entrou o ano civil de 2021 com o
calendário alinhado. No entanto, se tal ação corresponde à legalidade e será válida, ainda está indefinido, haja
vista que segundo normativas do Ministério da Educação os semestres não deveriam ser cancelados e a
Resolução do Conselho Superior que dispõe sobre AENPS discorre que essas não poderiam ser contadas
como ''ano letivo''. Informou que a Reitoria montou uma comissão para discutir as possíveis soluções sobre os
próximos calendários letivos e que para o campus Irecê o ideal seria cancelar o ano letivo 2021, no entanto,
nem todos os campi podem seguir essa ideia. Enfatizou que outra opção que possivelmente a mencionada
comissão deverá dispor a respeito é sobre dar andamento a dois calendários paralelos e que, tecnicamente,
não se sabe como e se é possível funcionar, mas que acredita que essa opção é mais complexa. Finalizou
afirmando que como não houve orientação da Reitoria, o campus Irecê voltou a ofertar só metade das vagas
para o próximo Processo Seletivo, pois não se sabe o que teremos à frente. Conselheira Palloma Rios
questionou se as atividades do ano passado serviriam de complementação carga horária para esse ano e se
aprovando ser complementar teria algum problema se mais a frente houvesse o cancelamento do calendário
2021. Conselheiro Rogério Rocha afirmou que a Resolução 19/2020 do Conselho Superior,  não autorizou a
retomada do calendário 2020, mas sim o de 2019 para os campi que não o tinha concluído, que não foi o caso
de Irecê. Assim como, a mencionada Resolução dispõe que a carga horária concernente ao calendário 2020
não poderia ser abatida, uma vez que se apresentou facultativo aos estudantes aderir ou não às AENPS.
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Sobre o calendário Suplementar, Conselheiro Rogério Rocha discorreu que o objetivo é receber os
novos alunos, evitando perdê-los. E que o cancelamento ou não, não sabe se tem uma autonomia legal. Disse
que se espera que da comissão instituída para discutir as possíveis soluções sobre os futuros calendários
apresente algo mais prático, que funcione como base de orientação, amparada nas questões legais. O
presidente destacou que a própria Pró-reitoria de ensino não sabe dizer com segurança se podemos ou não
cancelar os calendários e que nenhum campi decidiu não ofertar vagas no processo de seleção de estudantes.
Afirmou que a Reitoria não tem apresentado respostas e que por isso o campus não teve segurança para ação,
ou seja, efetivar cancelamento de calendários ou desenvolver dois calendários paralelamente. Finalizou
destacando que na prática o calendário 2020 não ocorreu por isso o cancelamento do calendário 2021 seria a
melhor solução, e que outra opção seria desenvolver dois calendários ao mesmo tempo, de modo que não
teria prejuízo para professores e alunos, apesar de ser mais trabalhoso para a gestão.  Concluiu ponderando
que ruim para todos seria adiantar ou acelerar  os calendários, por exemplo, três calendários em dois anos
civis, caso houvesse uma determinação ou orientação via Ministério da Educação. Conselheira Juliana Pires
lembrou que o cancelamento impacta na entrada de alunos e consequentemente no orçamento do campus. O
relator discorreu que se a decisão for evoluir dois calendários paralelos, o calendário suplementar se tornaria
calendário 2021.1. Se não, trata como suplementar enquanto se aguarda uma definição da Pró-reitoria de
ensino. O presidente encaminhou a discussão para votação, caso não tenha necessidade de outros
esclarecimentos. Foi aberta para votação acerca do acompanhamento do voto do relato ou não. Por
unanimidade o voto do relator foi aprovado e o conselho do campus acompanhou a relatoria do Conselheiro
Rogério Rocha, assim, os calendários foram aprovados. Às dezoito horas e cinquenta e um minuto a reunião
foi encerrada. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, secretária designada,
lavrei a presente ata que após lida e achada de acordo segue assinada por mim e demais presentes. Irecê, 26
de agosto de 2021.
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