
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 2021 DO CONSELHO DO CAMPUS IRECÊ DO
IFBA

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, ocorreu a quinta reunião ordinária do
Conselho do Campus Irecê, através da WEB conferência (RNP). A plenária que teve início às nove e horas e
quarenta e dois minutos, com a saudação do Senhor presidente, Jeime Nunes de Andrade, aos presentes,
contou com presença e participação dos conselheiros e conselheiras: Alexandre Caetano Pereira, Ivan Dutra
Belo, Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado, Larice de Souza Dourado, Miyuki Karasawa, Naize Kessy
Dará Machado, Palloma Rios da Silva, Ricardo Dourado Gomes e Rogério Batista da Rocha. O Colegiado
discorreu sobre o expediente e ordem do dia. O presidente solicitou aos conselheiros e conselheiras que
assinassem a lista de presença da atual reunião disponível no documento "Relatório 9" em bloco de assinatura
na unidade SEI do Conselho; que assinassem a Ata da quarta reunião ordinária realizada no dia vinte e outo de
agosto, bem como a Ata da segunda reunião extraordinária realizada no dia oito de outubro. Solicitou aos
pares que apreciasse a Resolução nº 11, de 14 de outubro de 2021 do Conselho de Campus, que
transferiu para a presente data, ad referendum, a data de realização desta reunião, uma vez que no calendário
aprovado pela Resolução nº 11/2020, a reunião estava programada para o dia vinte e dois de outubro do ano
em curso. O presidente apresentou as justificativas para a alteração supracitada e o Colegiado não apresentou
nenhuma objeção. O presidente contextualizou sobre a formação do Conselho de Campus em vigência (biênio
2019-2021) e a necessidade da formalização de recondução por mais dois anos, em conformidade com o Art.
8º do Regimento do Conselho, ou realização de novas eleições. Aproveitou o ensejo e discorreu que a
depender do encaminhamento que o Conselho conferir à esta demanda, será posto em análise o pedido de
vacância, através de renúncia voluntária, do mandato da Conselheira Palloma Rios da Silva, representante dos
docentes. O presidente optou por discutir os temas em conjunto, haja vista que caso não haja recondução, não
há razão para a renúncia da conselheira. Conselheira Palloma apresentou suas justificativas para a renúncia, ao
tempo que discorreu sobre o aprendizado que obteve nesse tempo de representante docente no Conselho de
Campus. Sugeriu que outras pessoas assumissem as atividades e funções dentro do campus, pois percebe que
são sempre os mesmos servidores que se responsabilizam pelas diversas demandas institucionais. Conselheira
Juliana Pires falou que também considera importante abrir espaço para rotatividade. Que foi indicada pela
Gestão, que coloca a função à disposição, mas que aceita ser reconduzida, conforme a
necessidade. Conselheiro Alexandre Caetano dispôs sobre a rica experiência de fazer parte do Conselho e,
portanto, considera importante que outros servidores tenham oportunidade de também participar. No entanto,
também se posicionou favorável a recondução, caso assim decida os pares. Conselheira Larice Dourado se
colocou à disposição para continuar representante dos Técnicos no Conselho. Por unanimidade, o Conselho
deliberou sobre a recondução do Colegiado por mais dois anos. O Colegiado também se posicionou favorável
a renúncia voluntária da conselheira  Palloma Rios. Professor José Oliveira, suplente da conselheira Palloma
Rios, será convocado para posse na próxima reunião. O Conselho avaliou a entrada do Campus na Fase 2 do
plano de retomada gradual às atividades presenciais, em conformidade com a Resolução nº 28, de 28/09/2021
do Conselho Superior do IFBA. Conselheira Miyuki Karasawa foi relatora da matéria e apresentou seu
parecer finalizando-o com voto a favor da entrada do campus na fase 02 a partir do dia vinte e seis de
novembro. Solicitou aprovação do Colegiado do seu parecer e voto. Conselheira Juliana Pires questionou se
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os setores e servidores que não estão listados nas fases 1 e 2 podem ir, eventualmente, ao Campus e se sim,
qual procedimento a adotar. Conselheira Miyuki respondeu que sim, pois não será atingido o limite de
cinquenta por cento dos servidores na fase 02, já que foi deixado, propositadamente, uma margem justamente
pensando em que servidores de outros setores poderiam ter necessidade de ir ao campus. Conselheira Naizy
Kessi Dará perguntou quanto aos estudantes, se continuaria aberto apenas para os concluintes. O presidente
respondeu que a partir a fase 02 todos os estudantes poderão participar das atividades presenciais previstas, a
exemplo do uso dos Laboratórios, mas, alertou que tendo em vista o calendário acadêmico, nem todas as
práticas serão possíveis. Conselheiro Rogério Rocha acrescentou que os estudantes participantes devem estar
completamente imunizados e que além das atividades de Laboratório, há ainda as atividades de orientação
para os discentes que estão concluindo. Reiterou a fala do presidente destacando que não terá como alinhar as
fases de retomada gradual às atividades presenciais ao calendário letivo em curso. Conselheira Juliana Pires
discorreu sobre a importância da divulgação da escala dos setores em atividades presenciais à
comunidade. Conselheira Miyuki informou que a Direção-Geral realizou reunião com os servidores da fase 01
para alinhamento dos horários e disse concordar sobre a divulgação da escala dos servidores. Por
unanimidade, o Conselho aprovou a entrada do campus Irecê na fase 02 a partir do dia vinte e seis de
novembro. Sobre o regulamento para o armazenamento das imagens das câmeras de segurança  do campus,
conselheira Miyuki Karasawa foi relatora  e apresentou seu parecer acerca do tema. Contextualizou sobre a
confecção do documento via comissão especial. Falou da necessidade da regulamentação em tela e
fez algumas ponderações. Deu ênfase ao parecer técnico do servidor do setor audiovisual e apresentou
parecer favorável, desde que suas sugestões fossem consideradas. Conselheira Juliana Pires, que fez parte da
comissão que elaborou minuta do documento, disse que uma das principais dificuldades que a comissão
encontrou foi a respeito do tempo de armazenamento das imagens, pois não há uma norma sobre o tema.
Discorreu sobre a importância de avaliação técnica do equipamento disponível para a definição do tempo de
guarda. Destacou que foi identificado que há uma discricionariedade da gestão sobre a guarda das imagens das
câmeras, considerando o que será priorizado, uma vez que a depender da resolução das imagens haverá
interferência no tamanho dos arquivos e, portanto na capacidade e tempo de armazenamento. Falou sobre a
necessidade de uma legislação institucional a respeito do assunto no âmbito do IFBA e da necessidade do
campus provocar a Reitoria quanto ao estudo e regulamentação do tema. Esclareceu sobre o fluxo que
envolve a solicitação de acesso às imagens. Finalizou falando sobre compra de espaço para armazenamento
nas nuvens, destacando que, pra tanto, é necessário uma organização no âmbito da Reitoria a fim de que
ocorra uma contratação do serviço, fugindo, portanto, da alçada de discussão da comissão especial. O
presidente discorreu sobre a questão da limitação técnica e falou sobre a possibilidade de realização de cópia
em HD no próprio campus para que haja maior tempo de guarda. Conselheira Miyuki concordou com o
presidente, retificou parte de suas sugestões após os esclarecimentos sobre o fluxo de disponibilização
das imagens e reiterou parecer favorável ao andamento da regulamentação. Em tempo, reforçou a necessidade
de constituição de uma Comissão Permanente de Planejamento de Compras/Aquisições para o sistema de
videomonitoramento. O Colegiado discorreu sobre alguns aspectos do documento, alteraram alguns artigos e
aprovou, por unanimidade, o voto da relatora com as observações e alterações identificadas por ela e
discutidas e deliberadas na presente reunião. Em o que ocorrer, o presidente colocou para análise do
Colegiado a Resolução nº 12, de 03 de novembro de 2021, que prorrogou, ad referendum,   o prazo para
conclusão dos trabalhos da comissão especial para criação de minuta de Resolução que normatize
metodologias e procedimentos para declaração negativa de pendências acadêmicas e/ou administrativa nos
tramites dos processos de remoção, redistribuição, licença, afastamento e exoneração no âmbito
do campus Irecê. o Colegiado aprovou a mencionada Resolução. Às onze horas e vinte e sete minutos a
reunião foi finalizada. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, secretária  deste
Colegiado, lavrei a presente ata que após lida e achada de acordo, segue assinada por mim e demais
presentes. Irecê, 05 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO BATISTA DA ROCHA, Conselheiro(a)
do Conselho de Campus , em 16/11/2021, às 09:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA,
Secretário(a) do Conselho de Campus , em 16/11/2021, às 09:56, conforme decreto nº
8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Naize Kessy Dará Machado, Usuário Externo, em
16/11/2021, às 10:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Dourado Gomes , Usuário Externo, em
16/11/2021, às 10:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LARICE DE SOUZA DOURADO, Conselheiro(a)
do Conselho de Campus , em 16/11/2021, às 11:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIYUKI KARASAWA, Conselheiro(a) do
Conselho de Campus , em 23/11/2021, às 08:57, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Presidente do
Conselho de Campus , em 23/11/2021, às 08:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Conselheiro(a) do Conselho de Campus , em 23/11/2021, às 09:04, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE CAETANO PEREIRA,
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8.539/2015.
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