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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um às quatorze horas e oito minutos
teve início a primeira reunião ordinária do ano do Conselho do Campus Irecê realizada através de
videoconferência. Atenderam a convocação do presidente do Conselho, Jeime Nunes de Andrade, e
compareceram à reunião, os conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Clendson Rodrigues Barreto, Ivan
Dutra Belo, José Oliveira da Conceição, João Pedro Stephan da Silva Santos, Juliana Pires de Carvalho
Rocha Machado, Maria Aparecida Rafael da Silva Alecrim, Miyuki Karasawa, Ricardo Dourado Gomes
e Rogério Batista da Rocha. O presidente fez a saudação inicial como de praxe, agradeceu a todos e todas
presentes, discorreu sobre a ordem do dia e empossou os conselheiros Clendson Barreto, representante
titular das Instituições Econômicas e da Sociedade Civil e Professor José Oliveira, representante suplente
dos Docentes. O conselho passou a discutir e deliberar sobre os temas do dia. Guia prático de
elaboração de documentos institucionais no âmbito do campus Irecê. O presidente contextualizou
sobre o tema, fruto de trabalho de uma comissão especial instituída pelo Conselho e  questionou se algum
conselheiros se disponibilizaria para assumir a relatoria da matéria. Conselheiro Ivan Belo, representante
titular dos docentes se disponibilizou para emitir parecer sobre o assunto. O Conselho acatou por
unanimidade o nome do conselheiro. Regulamento para o Armazenamento das Imagens das
Câmeras de Segurança do campus Irecê: O presidente contextualizou o andamento do tema e o pedido
da conselheira Juliana Pires para condução da matéria via comissão especial. Conselheira Juliana Pires
reiterou sobre a pauta destacando sua complexidade e uma vez que não existe um documento formal para
avalição e posterior parecer, sugere que uma comissão seja constituída para elaboração do regulamento.
Destacou que em resposta a uma consulta a Procuradoria Jurídica junto ao IFBA tratou sobre o
armazenamento de forma genérica destacando como "prazo razoável" o tempo para armazenamento das
imagens das câmeras de segurança. Ponderou que não se sentiu capaz de fazer a normatização sozinha e,
portanto, sugeriu que técnicos ou docentes com conhecimento sobre tecnologia da informação façam parte
da comissão especial, uma vez que sobre o tema não se discute apenas prazo para guarda das imagens,
mas há outros aspectos envolvidos. Se dispos a fazer parte da comissão. O presidente compreendeu o
pedido da conselheira e concordou com a sugestão.Conselheira Juliana Pires sugeriu que nos temas
levados para apreciação do colegiado fique mais claro sobre se já existe regulamento ou não. Reiterou
que no caso em tela como não há um regulamento é preferível a organização via comissão. Informou que
há uma política maior sobre o armazenamento das imagens das câmeras de segurança. O Presidente
questionou ao conselho se há concordância ou não com a sugestão de encaminhamento dado pela
conselheira Juliana Pires. O colegiado por unanimidade aprovou a sugestão. Regulamento da Política de
Inclusão das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas do  campus Irecê: Conselheira
Maria Aparecida apresentou seu relato, informou sobre os documentos consultados e sugeriu
algumas alterações no documento. Contextualizou sobre como o tema tem sido desenvolvido dentro do
conselho e sugeriu que ficasse delimitado o encerramento dos trabalhos da comissão especial, já que não
consta no  bojo do processo. Conselheiro Rogério Rocha destacou que há ajustes para serem realizados e
que a aprovação poderia aguardar a manifestação da comissão com relação ao relatório da relatora. Que a
comissão faça os ajustes necessários e devolva para o Conselho de Campus para reavaliação. Disse senti
a falta da psicóloga na comissão. Indicou que o Conselho deve recomendar a devolução do processo para
ajustes via comissão a fim de seja emitida Resolução. A relatora  sugeriu que o regulamento fosse
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aprovado com ressalvas, mas que acata a recomendação para ajuste e posteriormente seja aprovado pelo
conselho, sem necessidade de uma nova relatoria. O presidente salientou que uma vez que alguém terá
que acompanhar o tema após o retorno da comissão para verificar se não existe pendência, a relatora é a
pessoa mais adequada. Sugeriu que o processo seja encaminhado para a comissão para adaptações e
reestruturações, conforme relatoria da conselheira Maria Aparecida. Conclui que não será necessário que
o tema volte para reunião do Conselho, mas que a relatora acompanhe o retorno dado pela comissão e
feito isso encaminhe para emissão de Resolução. O conselho concordou com a sugestão apesentada pelo
presidente. A relatora acatou a sugestão. Assim, o conselho deliberou que o tema será remetido para a
comissão especial para ajustes, devolvido para a relatora para análise, que o encaminhará para o
Presidente a fim de que seja emitida uma Resolução. O que ocorrer: Conselheiro Rogério
Rocha socializou sobre a organização do campus para retomada das atividades de ensino não presenciais
no dia primeiro de março do presente ano. Ponderou que as atividades de ensino estavam suspensas desde
março de dois mil e vinte, resguardando as  orientações da  Resolução 07/2020  do Conselho Superior do
IFBA (CONSUP). Falou sobre a retornada do calendário letivo. Destacou que o calendário está sendo
apreciado pela Pró-reitoria de Ensino do IFBA (PROEN). Socializou sobre a Jornada Pedagógica
realizada na última quinta-feira e sobre as reuniões com discentes e pais e/ou responsáveis pelos discentes
 para falar sobre a retomada da aulas, agendadas para os dias vinte e três e vinte e quatro do presente
mês. O presidente apresentou o calendário de reuniões  do conselho para todo o ano de dois mil e vinte e
um. Conselheira Maria Aparecida falou sobre o trabalho realizado junto a comissão que elaborou o guia
de documentos institucionais. Destacou sore os desafios encontrados, que a intenção do trabalho foi que
os documentos se  aproximem ao máximo do que é apresentado no Sistema Eletrônico de Informação
(SEI) e que o objetivo principal foi a criação de uma identidade com  relação aos documentos
institucionais utilizados. Colocou-se à disposição ao relator do tema, conselheiro Ivan  Belo, para ajudar
no que for possível. Não houve mais interessados em fazer uso da palavra. As quinze horas e treze
minutos o presidente finalizou a reunião agradecendo aos presentes. Não havendo nada mais a declarar,
eu, Élis Franciélis Barbosa Paiva, secretária designada para esta função, lavrei a presente ata que depois
de lida e achada de acordo segue assinada por mim e todos os presentes. Irecê, 22/02/2021.
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