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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS – PORTO SEGURO
 

ATA Nº 04, DE 08/10/2020

 

 

Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 08/10/2020, 16h03min
 
 
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 do Campus, Vinícius de Matos Rodrigues,
 integraram a reunião os seguintes Conselheiros: o Diretor Administrativo, Edimar Santos  Maciel, 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 o representante dos Pais de  Estudantes: Marcelo de Oliveira.
 
Ausências Justificadas: a Diretora de Ensino, Mirella Patrícia Chaves Lima, não esteve presente por estar
em período de férias.  
 
Pauta:
 
1. Informes (Direção Geral, Direção de Ensino, Direção Administrativa).
 
O Presidente iniciou a reunião saudando a todos os Conselheiros e a toda comunidade que esteve
acompanhando a transmissão.
 
Além disso, agradeceu ao Conselheiro Edimar Santos Maciel, que o substituiu em seu período de férias e
fez uma menção elogiosa a todos os Conselheiros, que bem conduziram as reuniões extraordinárias
ocorridas nesse mesmo período, que foram fundamentais para o início das atividades de ensino não
presenciais.
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Posteriormente, registrou a notícia sobre a aposentadoria do professor Carlos Roberto Rocha da Silva,
fazendo um agradecimento inicial por todo tempo dedicado à Instituição, como professor de matemática.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e, em nome dos discentes do Integrado,
também registrou uma homenagem ao professor Carlos Roberto Rocha da Silva, agradecendo por toda
dedicação.
 
Dando prosseguimento à reunião, o Presidente passou aos informes da Direção Geral.
 
Pediu atenção dos Conselheiros aos seus e-mails, para assinatura das Súmulas de Atas.
 
Em seguida, passou a discorrer sobre o grupo de trabalho criado para elaboração de proposta do
Regimento do Conselho de Campus. Informou que fora emitida Portaria, nomeando os membros, sendo
dado o prazo de 30 dias para a conclusão das atividades.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka, membro do referido grupo de trabalho, pediu a palavra e fez um
encaminhamento no sentido de enviar por e-mail o esboço do Regimento, para que os demais
Conselheiros possam fazer suas contribuições, de maneira que, já na próxima reunião, o documento seja
apresentado para votação.
 
A proposta foi aceita.
 
O Presidente passou ao próximo informe, lembrando que no último dia 05/10/20 tiveram início as
AENPE. Sobre esse assunto, discorrerá o professor Messias Santos Passos, que é o Diretor de Ensino
Interino.
 
Entretanto, o Presidente registrou o longo período de discussões a respeito dessas atividades, inclusive
nesse Conselho, com pesquisas de acessibilidade junto aos servidores e discentes, através de diversos
contatos (e-mail, telefone, correios), de maneira que o máximo de estudantes fossem alcançados.
 
Ademais, informou sobre a elaboração do Edital de Auxílio para Inclusão Digital, publicado no dia
02/10/20, com período de inscrições dos alunos do dia 05/10/20 ao dia 11/10/20, com resultado final em
23/10/20. Ressaltou que, até o final da seleção, o campus buscará fornecer as condições mínimas
necessárias aos estudantes sem acesso a equipamentos ou plano de dados de internet.
 
 Aduziu que, como ação do campus, o referido Edital de Auxílio para Inclusão Digital será custeado com
recursos da Assistência Estudantil, com valor expresso em seu conteúdo, qual seja R$ 329.820,00
(trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e vinte reais).
 
Destacou que, como ação complementar, da Reitoria para os campi, serão adquiridos tablets, que serão
emprestados aos estudantes. Numa primeira remessa, o campus Porto Seguro receberá 88 (oitenta e oito)
tablets.
 
Além disso, a Reitoria também enviará chips com planos de dados.  
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Dada a palavra ao Conselheiro Edimar Santos Maciel, esse passou a discorrer sobre os informes da
Direção Administrativa.
 
Quantos aos tablets, advertiu que esses serão buscados no campus Eunápolis amanhã, 09/10/20, no início
da tarde.
 
Dispôs sobre a execução de uma Emenda Parlamentar, que teve como beneficiário o IFBA - Campus Porto
Seguro, que fora feita por Comissão, cuja composição teve alguns servidores do DEPAD. Nessa
oportunidade foram adquiridos diversos equipamentos, para melhoria do campus, desde ventiladores,
freezers, até equipamentos de laboratório. 
 
O Conselheiro também apresentou, como ação do DEPAD, a realização de dedetização do campus no dia
03/10/20, o que custou o importe de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
 
Outro informe foi sobre o estudo e avaliação quanto à realização de reparos dos veículos, que são
patrimônio do campus e necessitam de manutenção constante, preventiva e corretiva.
 
Quanto ao nosso acervo bibliográfico, foi dito que o campus recebeu recurso no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que foi empenhado dentro do prazo, possibilitando a aquisição de novos livros.    
 
Em relação à aquisição de EPIs de proteção contra a COVID, informou que todos os esforços estão sendo
empenhados e, inclusive, já foram dimensionados muitos itens.
 
Ressaltou que, quanto à recarga dos extintores, equipamentos necessários para a segurança dos estudantes,
servidores e terceirizados, o processo para efetivação já está em fase de conclusão.
 
Por fim, falou do agendamento para limpeza das caixas de água de toda a escola, o que ocorrerá,
possivelmente, em novembro.
 
Em face das férias da Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima, foi dada a palavra ao professor Messias
Santos Passos, seu substituto, sem qualquer objeção dos Conselheiros presentes.
 
Passando aos informes da Direção de Ensino, o professor Messias Santos Passos disse que, mesmo sem
funcionamento ao público, a escola não parou, com atuação direta dessa Direção, realizando diversas
atividades dirigidas aos alunos.   
 
Aduziu que nessa primeira semana das AENPE, dedicada à ambientação dos alunos, foi ofertada
capacitação para acesso e principais funcionalidades do Moodle, que é o ambiente de aprendizado virtual
adotado pelo Instituto.
 
Que, no dia de hoje, os alunos do Integrado já tiveram orientação pedagógica com a COPEM, dentre
outras atividades, principalmente o reencontro dos professores com suas turmas, seus alunos.
 
Que foi conseguido, juntamente com a Presidente da Comissão de Assistência Estudantil, o revezamento
dos membros para que haja um plantão de atendimento virtual amanhã, 09/10/20, que atenderá às
demandas dos alunos, com esclarecimento de suas dúvidas.
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Também foi acordado com os servidores da área de ensino o revezamento para garantir o atendimento ao
público, que acontecerá de forma online, em salas virtuais, nos três turnos.
 
Outro dispositivo será um formulário, disponibilizado no site institucional, para que a comunidade possa
registrar suas dúvidas, obtendo esclarecimentos, de maneira a garantir o acesso às informações. 
 
Sem mais manifestações dos Conselheiros, teve início o segundo ponto de pauta.  
 
2. Cessão de espaço para realização de evento.
 
O Presidente passou a discorrer sobre a cessão de espaço para realização de eventos.
 
Houve uma solicitação formal para cessão de espaço, feita pelo CONAF – Congresso Nacional de Futsal,
cuja utilização se daria no período de 18 a 22 de janeiro de 2021.
 
O responsável pelo evento, Ulisses, já realizou verificação do ginásio poliesportivo e auditório do campus,
avaliando como espaços compatíveis com o evento.
 
Para tanto, deverá ser estabelecida uma contrapartida e oferecidas duas bolsas aos profissionais do
Instituto, que se interessarem em participar do evento.
 
A título de informação, foi dito pelo Presidente que a Instituição poderia cobrar pela utilização do espaço,
via emissão de GRU, mas isso não seria vantajoso para o campus, pois, nessa modalidade, o pagamento
seria revertido para a União e não para o IFBA – Porto Seguro. O melhor seria acordar com o solicitante
uma contrapartida direta.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka questionou sobre a situação do auditório do campus, se estaria em
condição de uso.
 
O Presidente informou que a utilização do auditório não está totalmente disponível, havendo questões a
serem resolvidas, principalmente quanto à parte elétrica (transformador dos aparelhos de ar
condicionado). 
 
Aduziu que o palco e cadeiras estão em condição de uso, mas que o forro foi um pouco danificado em
razão de algumas infiltrações, o que não prejudica a utilização do espaço.
 
Ressaltou, contudo, que o solicitante CONAF visitou o auditório e está ciente de todos os problemas
relatados.  Ademais, ficou consignado que, caso não seja possível utilizar o auditório nas datas do evento,
a parte teórica será feita no ginásio, com a colocação de cadeiras e projetores.
 
Seguindo em sua explanação, o Presidente disse entender a cessão do espaço do IFBA como uma
possibilidade de aquisição de melhorias para a Instituição, uma vez que está sobrevivendo com o mínimo
de recursos para custeios, não possuindo recursos de investimentos.
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Assim, não há recursos orçamentários para a aquisição de bens, ampliação ou reformas. O que houve,
através da Emenda Parlamentar citada anteriormente, foram algumas aquisições através de recursos extra
orçamentários.   
 
Deste modo, como ideia de contrapartida à utilização do espaço do campus, por ser uma demanda antiga,
o Presidente propôs a construção de uma fachada do lado externo da escola, pois é fundamental para a
visibilidade do Instituto, construindo uma imagem positiva. 
 
Nesse contexto, foi solicitado ao professor Aristides, que é arquiteto, a elaboração de um projeto de
fachada externa, junto à guarita, que foi apresentado pelo Presidente aos Conselheiros.
 
A execução do projeto se daria com o fornecimento pelo solicitante CONAF dos materiais necessários
para a construção, ficando a mão de obra por conta do Instituto, sendo realizada pelo servidor terceirizado
– Artífice Everaldo, sob a orientação do professor Aristides.   
 
Diante de todo o exposto, foi colocado em discussão a cessão do espaço com a referida contrapartida
(fornecimento de materiais para construção da fachada da escola), além das demais garantias relacionadas
à biossegurança, preservação do espaço, sendo possível a suspensão do evento, caso a situação de
Pandemia do COVID não cesse.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e disse vislumbrar essa proposta como
importante, concordando.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka também concordou com a cessão do espaço para realização do evento,
lembrando que o papel do Instituto que é servir à comunidade. Ademais, considerou a contrapartida como
razoável e ressaltou a necessidade de ficar consignada a questão de responsabilidade pela conservação do
espaço.
 
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza indagou se a utilização ficaria restrita ao ginásio e auditório.
Além disso, questionou sobre a condição de uso do auditório.
 
O Presidente informou que, com relação ao uso do auditório, o organizador do evento está ciente das
limitações, sendo que só será disponibilizado o uso desse espaço se tudo estiver em perfeito estado, com
autorização da PRODIN.
 
Quanto ao isolamento dos demais espaços, será feita a restrição da circulação de pessoas, de modo que
fique limitada ao ginásio e auditório.
 
O Conselheiro Paulo Paixão pediu a palavra e disse que é importante a contrapartida de construção da
fachada da escola. Além disso, vê o evento como interessante para a cidade e para o Instituto. Contudo,
quanto à utilização do auditório, entende que não deve ser possível, já que não está em condição de uso
para a comunidade interna.
 
O Conselheiro Edimar Santos Maciel também concorda com a contrapartida da fachada, não sendo uma
execução complexa. No entanto, chama a atenção para o fato de, talvez, existir alguma restrição à época
do evento, diante a situação de Pandemia.
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Em relação ao auditório, o Conselheiro Edimar Santos Maciel considera sua utilização como algo
complicado, pois não acredita que estará pronto no período do evento, só sendo possível caso a PRODIN
dê parecer favorável. Porém, afirma que o solicitante está ciente de tudo isso, devendo ter um “plano B”,
para o caso de não poder usar esse espaço.  
 
O Conselheiro Paulo Paixão indagou se não seria mais prudente a disponibilização somente do ginásio de
esportes e do refeitório para a realização do evento.
 
O Presidente está de acordo em não se comprometer com a utilização do auditório, caso não esteja em
condições seguras, deixando isso claro no termo de cessão.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka perguntou se não seria possível pedir, em contrapartida, que a fachada
fosse entregue já pronta.
 
O Presidente disse que sim, podemos pedir que a fachada seja entregue pronta. Contudo, a ideia de
utilização da mão de obra do artífice, que já é contratada pelo campus, seria conciliar com outros reparos
que já estão sendo feitos, durante o período em que estamos em atividade remota, para que o serviço fosse
realizado de modo bem organizado, sem onerar o campus.
 
Outra questão seria a necessidade de acompanhamento do serviço pelo professor Aristides, autor do
projeto da fachada.
 
Quanto aos Decretos Municipais referentes aos eventos em tempos de Pandemia, assunto mencionado pela
Conselheira Alice Gabriele Reis Santos, o Presidente afirmou que serão verificados à época.
 
O Conselheiro Edimar Santos Maciel aduziu que o termo de entrega da obra do auditório ainda não está
finalizado. Esse termo, entretanto, significa apenas que a empresa que a executou fez tudo o que estava
previsto no contrato. Em relação ao isolamento dos espaços, durante a realização do evento, esse será
devidamente feito.
 
3. O que ocorrer.
 
Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente passou ao ponto de pauta “o que ocorrer”, informando
que, de sua parte, não há o que dispor, abrindo oportunidade aos demais Conselheiros para apresentar as
demandas.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka fez uma proposta quanto às Atas das reuniões do Conselho. Que
sejam disponibilizadas no SEI, com um período para sua modificação e, decorrido esse prazo, o Presidente
do Conselho deve assiná-la em primeiro lugar, após o que todos os demais Conselheiros assinam.
 
O Presidente concordou com a proposta.
 
Nada mais foi apresentado para apreciação.
 
Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h32min.
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Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em
16/10/2020, às 15:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em
17/10/2020, às 10:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão,
em 19/10/2020, às 15:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SANTOS MACIEL, Membro da Comissão,
em 23/10/2020, às 09:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Presidente da
Comissão, em 26/10/2020, às 18:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em
05/11/2020, às 15:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão,
em 11/11/2020, às 18:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Thaise Alves dos Santos, Usuário Externo, em
18/11/2020, às 15:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA PRISCILA DOS SANTOS REGO LIMA,
Membro da Comissão, em 18/11/2020, às 15:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em
27/11/2020, às 11:39, 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 1619447 e o código CRC 3EEE01A9.


