
27/11/2020 :: SEI / IFBA - 1649541 - Súmula de Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1993716&infra_siste… 1/5

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
ROD BR 367 KM 57,5 - Bairro Fontana I - CEP 45810-000 - Porto Seguro - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
 

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CAMPUS – PORTO SEGURO
 

ATA Nº 05, DE 05/11/2020

 

 

Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 05/11/2020, 16h07min
 
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: a Diretora de  Ensino, Mirella Patrícia Chaves Lima; 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 e a representante dos Egressos: Thaise Alves dos Santos.
 
Ausências não justificadas: representante dos Pais de Estudantes: Marcelo de Oliveira e representante de
Instituições e Sociedade Civil: Aubeni Maria dos Santos  Oliveira.  
 
Pauta:

1. Informes.
 
O Presidente iniciou a reunião saudando a todos os Conselheiros e a toda comunidade que esteve
acompanhando a transmissão.
 
A responsável pela secretaria do Conselho, Thaís Sales Portela, apresentou proposta para a assinatura das
ATAS, qual seja, o envio do documento por e-mail aos Conselheiros, sendo oportunizado aos mesmos que
façam suas observações ou correções no prazo de três dias. Decorrido o prazo, a ATA será disponibilizada
no SEI, após a assinatura do Presidente do Conselho, sendo que os demais Conselheiros assinarão em
seguida.
 



27/11/2020 :: SEI / IFBA - 1649541 - Súmula de Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1993716&infra_siste… 2/5

A referida proposta foi aceita por todos os Conselheiros presentes.
 
Em seguida, o Presidente explicou o ocorrido referente ao Dia do Servidor Público. O ponto facultativo
estava previsto em nosso calendário para o dia 28 de outubro de 2020, contudo foi postergado para o dia
30 de outubro de 2020, em razão do recebimento de comunicado do MEC, que precisou ser acompanhado
pelo campus.
 
Destacou que o Ofício do Ministério da Educação chegou ao gabinete somente na manhã do dia 28 de
outubro, por isso lamentou os inconvenientes que isso gerou à administração, alunos e servidores.
 
Além disso, informou que os tablets recebidos pela Reitoria serão distribuídos, em forma de empréstimo,
aos alunos do campus Porto Seguro na próxima segunda-feira, dia 09 de novembro de 2020.
 
Posteriormente, registrou o pagamento dos benefícios do auxílio digital aos alunos do campus, sendo que
aqueles que tiverem algum problema no recebimento devem entrar em contato com a direção geral ou
assistência estudantil.
 
O Conselheiro Roberto Dean pediu a palavra e afirmou que a Comissão de Assistência irá entrar em
contato com os alunos, para auxiliar no recebimento dos auxílios e tablets, ao que o Presidente registou o
agradecimento pelo apoio.
 
O Presidente destacou, ademais, a aprovação de cinco Projetos que foram submetidos aos Editais da Pró
Reitoria de Extensão, ressaltando a importância do trabalho dos professores envolvidos, Danielle Félix
Santos, Ismael Luiz de Matos Ferreira, Eladyr Boaventura Raykil e Verônica de Souza Santos.
 
Por fim, o Presidente passou aos informes relativos ao funcionamento do campus durante o período de
pandemia.
 
Aduziu que, desde 17 de março de 2020, quando houve a interrupção das atividades presenciais no
campus, respeitando os Decretos Municipais e demais determinações relativas à pandemia, as aulas
estiveram suspensas, até o momento da implementação das AENPE, no mês de outubro.
 
Entretanto, afirmou que a Instituição nunca esteve parada nesse período, tendo sido realizadas diversas
ações, como, por exemplo, a execução de uma Emenda Parlamentar, no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); o pleito e execução de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do Projeto Saberes
Indígenas; a prestação de contas da LINTER; o estabelecimento de parceria com a UFSB, para
recebimento de alunos, como estagiários em nosso campus; a realização de pesquisa de diagnóstico
socioeconômico junto aos estudantes; a implementação das AENPE; a realização de eventos como a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; a gestão de Recursos Humanos; a prática de aulas do Curso de
Mestrado; a efetivação de muitas Reuniões, a exemplo com Lideranças Indígenas; o estabelecimento de
registro das atividades dos servidores no Sistema SUAP; o plantão em escala dos servidores da CGTI e
servidores terceirizados; dentre outras tantas atividades.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão pediu a palavra e parabenizou os professores cujos Projetos foram
aprovados pela Pró Reitoria de Extensão, concordando que os mesmos devem ser exaltados por seu
empenho. Ademais, indagou, a respeito da citada Emenda Parlamentar, que igualmente trouxe recursos ao
campus, se foi conseguida diretamente pela Reitoria ou através do trabalho de algum professor.
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O Presidente do Conselho, em resposta, informou que o recebimento de uma Emenda Parlamentar parte do
pleito de algum servidor ou grupo de servidores. No caso em questão, fora concedida no ano de 2019,
decorrente da articulação do professor Allison Gonçalves Silva.
 
Aproveitando a oportunidade, o Presidente agradeceu ao professor responsável pela captação do recurso e
também à Comissão que trabalhou na execução da Emenda, tendo em vista que tão importante quanto o
recebimento do recurso é a sua execução.
 
Dando prosseguimento à reunião, sem mais manifestações dos Conselheiros, o Presidente passou ao
primeiro ponto de pauta.
 
2. Mudança temporária no texto do Plano de curso para a disciplina Prática Profissional
(Estágio/TCC), que será ofertada na implementação das Atividades de Ensino Não Presenciais
Emergenciais (AENPE) para os cursos técnicos integrados.
 
O Conselheiro Helder Kenji Tanaka esclareceu que no plano do curso Técnico em Informática e Técnico
em Biocombustíveis existe um trecho que versa sobre o TCC e os estágios, sendo que na parte do trabalho
de conclusão de curso não é permitida a revisão bibliográfica.
 
Não obstante, aduziu que a revisão bibliográfica faz parte de uma formação, principalmente quanto a
estágio técnico integrado.
 
Lembrou, ademais, que no plano do curso de Alimentos esse trecho que proíbe a revisão bibliográfica já
foi modificado.
 
Desta forma, os Coordenadores dos cursos, escutando os alunos e refletindo a respeito, principalmente
diante à dificuldade de realizar estágio nesse momento de pandemia, chegaram à conclusão que seria
possível a liberação da revisão bibliográfica para os cursos de Informática e Biocombustíveis, de forma
temporária, de maneira a contemplar as AENPE.
 
Os Conselhos dos Cursos de Informática, Alimentos e Biocombustíveis foram convocados e decidiram por
essa liberação temporária, sendo possível aprovar a disciplina de estágio e TCC para as AENP.
 
Assim, o Conselho de Campus deve deliberar a respeito, sendo enviadas as decisões à DETEC.
 
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão pediu a palavra e indagou se fora feita alguma consulta à PROEN,
com parecer favorável ou não. Também questionou quanto à decisão do Conselho de Curso.
 
Em resposta, o Conselheiro Helder Kenji Tanaka afirmou que já houve deliberação favorável pelos
Conselhos dos Cursos. Deste modo, após a decisão desse Conselho de Campus, a questão será enviada à
Reitoria, para finalizar a modificação, segundo o procedimento estabelecido na Resolução 19 (AENPE).
 
A Conselheira Mirella Patrícia Chaves Lima pediu a palavra e esclareceu que os Conselheiros não irão
definir a alteração sugerida, mas votar se são favoráveis ou não. Caso o Conselho de Campus seja
favorável, haverá o encaminhamento para a DETEC – Departamento de Ensino Técnico.
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Não havendo mais manifestações, o Presidente conduziu o ponto à votação dos Conselheiros, sendo que
10 (dez) Conselheiros, dentre os 11 (onze) presentes, se manifestaram favoráveis à alteração do Plano de
curso para a disciplina Prática Profissional (Estágio/TCC), que será ofertada na implementação das
Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPE) para os cursos técnicos integrados.
 
Houve 01 (uma) abstenção.
 
Vencido esse ponto de pauta, passou-se ao próximo.
 
3. Proposta do Regimento para o Conselho de Campus
 
O grupo de trabalho, criado para elaboração de proposta do Regimento do Conselho de Campus,
apresentou o documento confeccionado.
 
Teve início a leitura da proposta de Regimento e discussão dos artigos, um por um.
 
À medida que os artigos eram expostos, os Conselheiros faziam observações que foram sendo anotadas,
para uma posterior discussão em reunião do grupo de trabalho.
 
Os pontos discutidos foram os seguintes:
 

Seção I – Da Natureza, Finalidade e Competências: artigos 1º, 2º e 3º.
Seção II – Da Constituição: artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º.

 
Consignou-se que, após a análise do grupo de trabalho, a proposta de Regimento, com as alterações
sugeridas, será novamente enviada aos Conselheiros, para leitura e aprovação em reunião.
 
Posteriormente, o Conselheiro Helder Kenji Tanaka propôs a marcação de uma reunião extraordinária,
para que as discussões a respeito da proposta de Regimento tenham continuidade.
 
Todos concordaram, consignando a data para realização como sendo 23.11.2020, às 16:00.
 
3. O que ocorrer.
 
Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente passou ao ponto de pauta “o que ocorrer”.
 
Nada foi apresentado para apreciação.
 
Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 18h10min.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Diretor do
Campus, em 11/11/2020, às 11:34, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em
11/11/2020, às 11:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em
11/11/2020, às 14:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SANTOS MACIEL, Membro da Comissão,
em 11/11/2020, às 14:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em
11/11/2020, às 16:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão,
em 11/11/2020, às 18:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em
12/11/2020, às 15:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MIRELLA PATRICIA CHAVES LIMA, Membro da
Comissão, em 12/11/2020, às 15:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão,
em 16/11/2020, às 22:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Thaise Alves dos Santos, Usuário Externo, em
18/11/2020, às 15:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DEBORA PRISCILA DOS SANTOS REGO LIMA,
Membro da Comissão, em 18/11/2020, às 15:14, 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 1649541 e o código CRC 819B4B7F.


