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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS – PORTO

SEGURO
 

ATA Nº 02, DE 17/09/2020
 

 

Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 17/09/2020, 16h17min
 
Registros da Reunião: está sendo lavrada a Ata pela Secretaria do Conselho de Campus – Porto Seguro,
como Súmula desta reunião, que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação no SEI.
 
Composição da Reunião: sob a Presidência do Diretor Geral Interino do Campus, Edimar Santos Maciel,
que é também o Diretor Administrativo do Campus, integraram a reunião os seguintes Conselheiros: a
Diretora de Ensino, Mirella Patrícia Chaves Lima, o Coordenador do Curso Técnico em Informática,
Helder Kenji Tanaka; os representantes do Corpo Docente: Gabriela Alves Leão e Paulo Oliveira Paixão;
as representantes do Corpo Técnico-Administrativo: Juliana Fróes Pirôpo de Oliveira e Débora Priscila do
S. Rego Lima; os representantes do Corpo Discente: Alice Gabriele Reis Santos e Roberto Dean Santos de
Souza e sua suplente Ana Vitória Lorandes Mello Ribeiro; e o representante dos Pais de  Estudantes:
Marcelo de Oliveira.
 
Ausências Justificadas: a Diretor Geral, Vinícius de Matos Rodrigues, não esteve presente por estar em
período de férias; a representante de Instituições e Sociedade Civil, Aubeni Maria dos Santos Oliveira,
confirmou presença, mas teve problemas com sua conectividade, não podendo participar.  
 
Pauta:
 
1. Apresentação dos (as) Conselheiros (as)
 
O Presidente iniciou a reunião se apresentando e informando que seria o substituto do Diretor Geral,
Vinícius de Matos Rodrigues, que está de férias.
 
Ademais, por se tratar de uma reunião extraordinária, com pauta relativa à área de ensino, dispôs que a
Diretora de Ensino, Mirella Patrícia Chaves Lima, iria conduzir as discussões.
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Dada a palavra às Conselheiras que não estavam presentes à primeira reunião ordinária, essas se
apresentaram de forma sucinta.
 
2. Adesão do Campus Porto Seguro às AENPE (Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais)
 
O Presidente abriu oportunidade para que os Conselheiros se manifestassem.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza, pediu a palavra para realizar apresentação sobre uma
pesquisa que foi feita no Campus Porto Seguro - IFBA, junto aos alunos do Integrado, a respeito do
Ensino AENPE.
 
Foram abordados temas como adesão e aceitação pelos alunos, comunicação, acesso à internet, auxílios
recebidos pelo IFBA, rotina de estudo e saúde mental dos discentes, apoio tecnológico.
 
O Conselheiro finalizou sua apresentação expondo sua preocupação com a necessidade de garantia, pelo
Instituto, do acesso de todos os alunos optantes às atividades AENPE. 
Após a apresentação, foi dada a palavra à Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima, que passou a
discorrer sobre a Resolução 19 do CONSUP, publicada em 24.08.20.
 
Informou que, nos dias 26.08.20 e 27.08.20, aconteceram reuniões com os discentes (Integrado e
Superior), afim de prestar esclarecimentos e apresentar a referida Resolução, ressaltando que muitas
dúvidas ainda persistem.  
 
Também se reuniram os Conselhos de Cursos e Colegiados com suas Coordenações.
 
Em seguida, a Conselheira passou a discorrer sobre a Resolução 19, que aprovou as normas acadêmicas e
emergenciais para as atividades de ensino não presenciais, facultando aos campi adotarem essas
atividades, mediadas ou não por ferramentas digitais tecnológicas.
 
Seriam dois os objetivos: finalização do calendário 2019, para aqueles campi que não haviam concluído;
ou a realização suplementar do ano letivo 2020.
 
Vale dizer que o campus Porto Seguro se adequa ao segundo objetivo.
 
A Conselheira reforçou que as AENPE serão suplementares e não obrigatórias, recomendando-se a oferta
de componentes curriculares adequados à forma não presencial, e atividades complementares de ensino,
pesquisa e extensão que, inclusive, já vinham sendo desenvolvidas no campus nesse período de suspensão
do calendário.
 
Seguiu aduzindo que, após ouvir estudantes e corpo docente, a proposta para o campus Porto Seguro seria,
em caso de adoção das AENPE, levar em consideração a oferta de componentes curriculares e atividades
complementares.          
 
Chamou a atenção que as atividades AENPE têm caráter optativo aos estudantes, sendo garantido a esses
últimos o direito de continuar os estudos nos componentes curriculares nos quais estão matriculados de
forma presencial, que deverão ser retomados da etapa em que foram suspensos.
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Ademais, informou que o aluno que obtiver a aprovação, poderá computar essa carga horária, fazendo o
aproveitamento das disciplinas. Contudo, aquele que não conseguir a aprovação nessa modalidade de
ensino não presencial não terá registrada a reprovação em seu histórico escolar.
 
Por fim, foi dito pela Conselheira que a proposta seria unir atividades síncronas (online, ao vivo), e
assíncronas (roteiro de estudo, pesquisa, fóruns, aulas gravadas). Posteriormente, abriu oportunidade para
que os demais Conselheiros se colocassem.
 
A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos pediu a palavra, apontando o art. 9 da Resolução, que fala sobre
a garantia da inclusão digital, devendo ser oportunizada a todos os alunos essa inclusão.
 
Seguindo a discussão, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima informou que no dia 14.09.20 foi
aprovada a Resolução que irá normatizar o auxílio de inclusão digital, em caráter emergencial.
 
Além disso, declarou que foi enviado à Reitoria um levantamento dos alunos sem equipamentos e sem
acesso à internet.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e apresentou um questionamento. No caso
de aprovação das AENPE pelo Conselho, com proposição de calendário, será possível garantir a todos os
alunos interessados o acesso?
 
Fez um encaminhamento no sentido de se começar as AENPE, mas sem um calendário definido.
A Conselheira Gabriela Alves Leão, concordando com o questionamento, registrou que sua preocupação é
com os estudantes que desejam participar das AENPE, mas que não têm acesso aos meios necessários para
isso.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão, igualmente, relatou a questão da preocupação com o a acesso
irrestrito dos alunos optantes.
 
Como forma de tentar esclarecer, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima informou que a fonte do
recurso para o auxílio digital seria da Assistência Estudantil, dos programas que estariam acontecendo,
caso estivéssemos atuando de forma presencial.
 
Continuando em sua exposição, apresentou uma dúvida sobre o equipamento a ser adquirido pelo aluno,
com o auxílio digital. Poderia ou não ser um celular? Como a Resolução do auxílio ainda não foi
publicada, não teria como saber.
 
Questionou sobre o que fazer, qual seria a alternativa. Não oferecer as AENPE, para não correr o risco de
não atender a todos os interessados?
 
Quanto ao encaminhamento do Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza, que propôs a não fixação de
um calendário para as AENPE, diante as incertezas de atendimento a todos os alunos, a Conselheira
Mirella Patrícia Chaves Lima informou que a Resolução 19 prevê que adoção das AENPE pelo campus
está vinculada à criação de um calendário emergencial. Além disso, ressaltou que, para oferta de
disciplina, é necessário o calendário, que precisa ser finalizado até 31.12.20.
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A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos pediu a palavra. Opinou que deveriam ser adotadas as AENPE,
mas levando em consideração o calendário da assistência estudantil, vinculando o início das atividades ao
recebimento do auxílio pelo aluno optante e sem acesso.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza concordou com a Conselheira Alice Gabriele Reis Santos.
 
Em resposta, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima disse entender as questões expostas.
 
Informou que está em contato com a  CORES para estender o período de matrícula para os componentes
curriculares. A ideia é que o aluno possa, com certo limite de tempo, previsto no calendário, fazer sua
adesão e participar das AENPE, como se fosse um ajuste de matrícula, justamente pensando na
perspectiva de não ser possível iniciar o calendário de aulas com todos os estudantes com acesso irrestrito.
 
Segue dizendo que há um planejamento para adoção das atividades, para não haver mais atrasos, caso a
adoção das AENPE seja aprovada. Nesse planejamento, o calendário teria início no dia 05.10.20, sendo
que a primeira semana seria de ambientação dos estudantes.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e apontou a questão da saúde mental dos
alunos, também prevista na Resolução 19.
 
Em resposta, foi dito pela Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima que o IFBA tem ofertado
atendimento psicológico durante o período de suspensão das atividades.
 
O Presidente, Conselheiro Edimar Santos Maciel, pediu para consignar sua opinião, enquanto Diretor
Administrativo. Informou que todos os esforços serão empregados para a viabilização das AENPE, mas
que a realidade não está favorável. Diante das inúmeras dúvidas, é difícil executar as medidas necessárias.
 
Dada a palavra à Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima, esta disse que não é possível esperar a
chegada dos equipamentos que garantam o acesso irrestrito dos alunos para, somente depois, adotar as
AENPE, pois as coisas estão atreladas.
 
Em resumo, disse que, caso as AENPE não sejam adotadas, não há que se falar em disponibilização de
equipamentos, pois isso não se justificaria. Assim, é preciso que se adote uma decisão que precede ao
envio dos equipamentos e ou auxílios para os alunos. Para edição de um Edital de Apoio Digital, é preciso
que as AENPE sejam adotadas previamente.
 
A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos apresentou proposta no sentido de que as AENPE sejam
adotadas, mas só iniciar as atividades quando tivermos alguma garantia, como Edital de Apoio Digital
lançado.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza concordou com a proposta da Conselheira Alice Gabriele
Reis Santos.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão apontou que o início das AENPE não pode demorar tanto, pois o
tempo que se tem para conclusão dessas atividades é curto. Ademais, questionou de onde virão os
equipamentos eletrônicos.
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Segundo o Presidente, Conselheiro Edimar Santos Maciel, será uma parte de responsabilidade da Reitoria
e outra parte ficará por conta do campus Porto Seguro, sendo que os equipamentos ainda não foram
adquiridos, em ambos os casos.
 
Diante de todo o exposto, foi colocado em votação a Adesão do Campus Porto Seguro às AENPE
(Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais).
 
Por unanimidade, os Conselheiros presentes votaram pela Adesão do Campus Porto Seguro às AENPE
(Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais).
 
Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 18h12min.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em
02/10/2020, às 17:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em
02/10/2020, às 17:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SANTOS MACIEL, Presidente da Comissão,
em 05/10/2020, às 09:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 16:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em
08/10/2020, às 17:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo de Oliveira, Usuário Externo, em 08/10/2020, às
17:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 18:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIRELLA PATRICIA CHAVES LIMA, Membro da
Comissão, em 27/10/2020, às 12:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em
27/11/2020, às 11:36, 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 1606677 e o código CRC CFC83F94.
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