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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Aos décimo sétimo dia de agosto junho de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte  minutos,
reunidos por meio do Google Meet, onde a gravação fica registrada no
https://drive.google.com/file/d/1BaE-OTEOlqUGw4qsBH0F40IG03Oux57A/view, em  virtude das
limitações impostas pela suspensão das atividades presenciais do COVID – 19, foi iniciado o
Conselho Final do Curso Técnico em  Administração – subsequente, módulo III,  do Instituto
Federal da Bahia, Campus Juazeiro, com as presenças registradas: Severino da Costa Gomes
(Coordenador e professor), Claudiane de Jesus (NIAP), Janaina Teixeira Amorim (representante
dos alunos),e os docentes Adriana Pinheiro Santos, Fernando Santos da Paixão, Florisvaldo
Cunha Cavalcante Junior e demais pessoas contidas na gravação. As boas-vindas são dadas
e é aberta a reunião de conselho, bem como a instrução de procedimento a ser feito pelo
NIAP. O conselho foi aberto com o objetivo de verificar as situações de cada aluno que cursou
as disciplinas do subsequente ofertadas no formato das AENPEs. O professor Severino Gomes
falou dos critérios para avaliação no Conselho. Os alunos que não cursaram ou que de acordo
com as discussões deste conselho não foram aprovados, terão o direito de cursarem novamente
cada disciplina de acordo com a programação da oferta regular ou reoferta.

NOTA 1: O professor Roberto estava participando de um ciclo de debates, mas deixou o
resultado de sua participação no conselho já pronta.

NOTA 2. Professora Priscila está de licença médica.

NOTA 3. Apesar da representação discente estar presente, Claudiane leu a resposta dos
professores em relação aos questionários. A discente Janaína fez comentário resumido. Foi
muito elogiado o acesso e disponibilidade dos professores, especialmente, neste período de
pandemia.

NOTA 4. Adriana deu um feedback positivo sobre a turma.

Houve discussão acentuada nos aspectos de desempenho de cada estudante, onde foram
analisados cada caso, ficando decidido os seguintes resultados:

Alunos Resultado

Janaína Teixeira Amorim Reprovada no Conselho em Economia

https://drive.google.com/file/d/1BaE-OTEOlqUGw4qsBH0F40IG03Oux57A/view
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Jhennifer Valeska Souza Bitencourt
Reprovada no Conselho em Contabilidade e
 Economia

Mariluce Nunes de Souza Reprovada no Conselho em Marketing

Sidnei Ferreira da Silva Reprovado em Conselho em Marketing

 

Assim, após lida e aprovada por todos(as) os(as) presentes, eu, Severino Gomes, lavro a
presente ata que será assinada por mim e demais membros presentes.

Documento assinado eletronicamente por SEVERINO DA COSTA GOMES,
Coordenador(a) do Curso Técnico em Administração, em 14/09/2021, às 08:21, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SANTOS DA PAIXAO,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 14/09/2021, às 08:48,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADRIANA PINHEIRO SANTOS, Professor(a)
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 15/09/2021, às 10:08, 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 1990575 e o código CRC 5B9B9A4B.
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