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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS – PORTO

SEGURO
 

ATA Nº 03, DE 23/09/2020

 

 

Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 23/09/2020, 16h12min
 
 
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; a representante dos Egressos: Thaise Alves dos Santos; e a representante dos Pais de  Estudantes:
Adriana da Rocha Severino.
 
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. Apreciação do Calendário Suplementar.
 
O Presidente iniciou a reunião dando a palavra às Conselheiras que não estavam presentes às reuniões
anteriores, essas se apresentaram de forma sucinta.
 
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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A Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima iniciou sua fala explicando a necessidade da convocação do
Conselho, em face da publicação, em 17.09.20, da Resolução relativa ao auxílio digital.
 
Informou que a referida Resolução prevê dois tipos de auxílio aos estudantes: auxílio equipamento e
auxílio para aquisição de planos de dados. Além disso, há a possibilidade de recebimento de “tablets” da
Reitoria e “chips” do MEC.
 
Entretanto, aduziu que, segundo a Resolução, para que o estudante possa receber qualquer auxílio, é
preciso que esteja participando das AENPE.
 
Dessa forma, levando em consideração que o campus tem que estabelecer critérios para avaliar a efetiva
participação do estudante nas AENPE, a Conselheira entende que esses últimos precisam já estarem
envolvidos nas atividades e pede auxílio aos demais Conselheiros para chegarem a um encaminhamento
que viabilize isso.
 
Continua informando que um exemplo disso seria matricular os estudantes nas AENPE. Entretanto, para
realizar a matrícula, é preciso que exista um calendário aprovado.
 
A Conselheira lembra do impasse discutido na reunião extraordinária anterior, ocorrida no dia 17.09.20: se
as AENPE começam, com calendário estabelecido, existe o risco de nem todos os estudantes optantes
serem contemplados. Por outro lado, se não há início das atividades, não há como serem estabelecidos
critérios para adoção do auxílio digital, com publicação de Edital, fazendo a conferência de quem está ou
não participando.
 
Diante do exposto, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima apresentou proposta de calendário aos
demais Conselheiros, discorrendo sobre estratégias para sanar dificuldades que possam ter.
 
A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos questionou sobre a divulgação prévia desse calendário.
 
Em resposta, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima informou que já havia encaminhado essa
sugestão de calendário à comunidade do IFBA, solicitando contribuições. Entretanto, houve poucas
observações, sendo feitos os ajustes.         
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza aduziu que no site oficial do IFBA já há previsão de início
das AENPE no campus Porto Seguro como sendo 05.10.20. Ademais, apontou dúvidas quanto à
ferramenta “Moodle”, através da qual seriam transmitidas partes das AENPE.
 
Em resposta, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima disse que a Reitoria solicitou, através de
Processo no SEI, que o campus informasse se adotaria ou não as AENPE, apontando uma data para início.
Contudo, essa data não está divulgada na página do campus Porto Seguro, como sendo oficial.
 
Quanto ao “Moodle”, informou que há uma orientação para que seja a plataforma oficial para
desenvolvimento das AENPE, sendo que há essa previsão na Resolução 19. Porém, poderão ser utilizadas
plataformas complementares.
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Ressaltou que dois servidores do campus passaram por treinamento relativo ao “Moodle”, sendo que
discentes e docentes passarão por capacitação para sua utilização.
 
A Conselheira Gabriela Alves Leão pediu a palavra para esclarecer que, de acordo com o Regimento
Geral, cabe ao Conselho de Campus aprovar o calendário. Assim, a data 05.10.20 seria apenas uma
previsão, já que ainda não houve a referida aprovação.
 
Ademais, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima disse que nenhuma atividade pode começar antes de
se encaminhar o calendário aprovado ao DEAC.
 
Em seguida, passou a apresentar a proposta de calendário. Na verdade, são três: do Integrado, do curso de
Agroindústria e do Superior (Licenciatura em Computação e Licenciatura em Química).
 
O início das atividades seria o dia 05.10.20, com uma primeira semana de ambientação e, na segunda
semana com programação da SNCT.
 
Para o Integrado, haveria duas propostas: disciplinas sendo ofertadas integralmente e disciplinas sendo
ofertadas parcialmente. As disciplinas de 60 horas são as que mais dariam trabalho para adaptação nesse
calendário, em razão da necessidade de conclusão do período em 18.12.20. Assim, quanto mais horas a
disciplina tiver, maior será a dificuldade de encaixá-la nesse modelo.    
 
Também haveria dificuldade, pela variante tempo, de serem aplicadas quatro unidades. Em face do que,
houve consulta à Pró-Reitoria de ensino e foi passada a informação de que alguns campi já aplicam três
unidades.
 
Assim, a primeira unidade iria de 05.10.20 a 30.10.20; a segunda unidade iria 03.11.20 a 27.11.20 e a
terceira unidade iria de 30.11.20 a 18.12.20.
 
Quanto à matrícula, a previsão seria se dar no período de 29.09.20 a 01.10.20, havendo um prazo de
reajuste, com final em 22.10.20.
 
O calendário de Agroindústria teria início dia 05.10.20 e final no dia 11.12.20, com matrícula no período
de 29.09.20 a 01.10.20, também havendo prazo de reajuste, que finalizaria em 21.10.20.
 
O calendário do Superior teria início dia 05.10.20 e final no dia 15.12.20, com matrícula no período de
29.09.20 a 01.10.20, havendo confirmação no dia 02.10.20, sendo orientados aqueles que não obtiveram
sucesso na inscrição e também havendo prazo de reajuste, que finalizaria em 21.10.20.
 
Para o Superior, é mais simples, pois seria a oferta de um semestre em três meses. Já quanto ao Integrado,
será preciso ofertar um ano letivo em três meses, justamente por isso não serão ofertadas todas as
disciplinas.
 
A Conselheira alertou que o início das atividades não pode ser muito tardio, de forma que se espere que os
pagamentos dos auxílios tenham início. Nesse caso, muitos componentes curriculares não poderão ser
ofertados.
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Quanto ao orçamento do campus para viabilizar o auxílio digital aos estudantes, a Conselheira disse
acreditar ser suficiente, mas que não sabe aferir quando será possível a concretização na prática, quando o
pagamento será efetivado.
 
Assim, como já exposto, há dois cenários: iniciar as atividades, correndo o risco de não atender todos os
estudantes; ou iniciar as atividades e pensar em estratégias para mitigar os prejuízos de alguns estudantes.
 
Entretanto, a Conselheira aponta que é preciso haver um calendário. Se não esse, outro, não podendo
esperar a efetivação do auxílio para, só assim, providenciar uma programação de aulas.
 
Além de tudo isso, há o comprometimento de se pagar um auxílio para quem esteja, efetivamente,
envolvido nas AENPE, ou seja, matriculado.
 
Por fim, a Conselheira pede auxílio aos demais Conselheiros para superar esses entraves apontados.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão inquiriu a respeito do cálculo da carga horária semanal do curso
Superior e forma de aplicação das atividades, ao que foi respondido pela Conselheira Mirella Patrícia
Chaves Lima.
 
A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos questionou sobre a possibilidade de adiar o início das atividades
do Superior, já que há uma maior facilidade em aplicar um semestre em três meses.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão deu sua opinião contrária quanto ao adiamento, em razão do tempo
escasso e aproveitamento do aluno.
 
Em resposta, a Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima concordou com o Conselheiro Paulo Oliveira
Paixão, entendendo que, do ponto de vista pedagógico, seria prejudicial achatar ainda mais o calendário.  
 
Afirma que há estratégias para driblar uma possível falta de acesso de algum aluno, como, por exemplo,
durante a primeira semana serem realizadas somente atividades assíncronas ou que as atividades síncronas
sejam gravadas, para que o estudante possa ter acesso depois.  
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e expôs as dificuldades de se aplicar,
especificamente no Integrado, um ano em três meses, pois existem eventos durante o período letivo, como
a SNCT, o Novembro Negro. Sugeriu, inclusive, a suspensão de algumas dessas atividades.
 
A Conselheira Gabriela Alves Leão informa que esses eventos são obrigatórios, sendo preciso, sim, fazer
alguma atividade, mas mesclando com as AENPE. Ademais, disse que as disciplinas não devem ser
ministradas remotamente da mesma forma que eram feitas presencialmente.
 
A Conselheira seguiu aduzindo que, mesmo que não se iniciem as AENPE agora, no próximo ano é
possível que exista a necessidade de, ao menos, atividades híbridas, presenciais e remotas, sendo úteis os
equipamentos fornecidos aos estudantes.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza concordou e entendeu ser, realmente, necessária a
aprovação do calendário.
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O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão afirmou que essa reunião foi convocada para aprovação do
calendário, não podendo ser aprovado sem que se garanta o acesso dos alunos às atividades, com o
pensamento de que os equipamentos poderiam ser usados no próximo ano.
Seguiu dizendo que se o calendário for aprovado, ele tem que acontecer. Contudo, a forma como os alunos
terão acesso às tecnologias não é o Conselho que decidirá a respeito.
 
A Conselheira Gabriela Alves Leão afirmou acreditar que existem estratégias para fazer com que o
calendário seja cumprido, aplicando atividades da melhor maneira possível, de forma que os alunos não
sejam prejudicados.
 
Como exemplo, disse ser possível levantar o número exato de alunos sem acesso por matéria, procurando
solucionar concretamente o problema; imprimir material e fornecer ao aluno; reformular ou reduzir a carga
horária da disciplina; realizar atividades extracurriculares.
 
Dessa forma, com as atividades sendo feitas, o calendário seria cumprido, vinculando o aluno à Instituição
e dando a ele a oportunidade do conhecimento.   
 
Dada a palavra à Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima, esta afirmou que está fora de cogitação a
execução de um auxílio, recebimento de equipamentos e não oferta das AENPE. Tanto, que o calendário
está sendo apreciado, justamente, para colocar as atividades em andamento.
 
A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos, diante de tudo quanto foi falado, concordou com o início das
aulas em 05.10.20, devendo ser mantidas as atividades da SNCT, do Novembro Negro, vinculadas à carga
horária. 
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão solicitou que fossem passadas orientações aos professores quanto às
estratégias, de maneira que o aluno não seja prejudicado. Ademais, entende que o aluno precisa estar
vinculado às AENPE, para que possa pleitear o recurso. Assim, finaliza dizendo que quanto antes o
calendário começar, melhor para o aluno e para Instituição, em relação ao planejamento. 
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza também entende pela necessidade de aprovação do
calendário.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka levantou, igualmente, a proposta de aprovar o calendário, devendo as
turmas serem mapeadas, para se ter uma ideia de condições de início das atividades.
 
Diante de todo o exposto, foi colocado em votação a apreciação do Calendário Suplementar.
 
Por unanimidade, os Conselheiros presentes votaram pela aprovação do Calendário Suplementar no
campus Porto Seguro.
 
Encaminhamento: O calendário será remetido à DEAC, de maneira que possam ser realizadas as
matrículas e tenham início as AENPE.
 
O calendário também será encaminhado à comunidade do IFBA.
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Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h38min.

Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em
02/10/2020, às 16:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

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 MIRELLA PATRICIA CHAVES LIMA, Membro da
Comissão, em 04/10/2020, às 15:14, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SANTOS MACIEL, Presidente da Comissão,
em 05/10/2020, às 09:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Thaise Alves dos Santos, Usuário Externo, em
08/10/2020, às 16:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 16:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em
08/10/2020, às 17:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão,
em 08/10/2020, às 18:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em
14/10/2020, às 15:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA PRISCILA DOS SANTOS REGO LIMA,
Membro da Comissão, em 18/11/2020, às 15:20, 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 1606754 e o código CRC 37ABA345.


