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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO 

DE CAMPUS – PORTO SEGURO 

  

ATA Nº 01, DE 11/02/2021 

  

  

Local, Data e Hora: 

Porto Seguro – BA, 11/02/2021, 16h00min 

  

Registros da Reunião: está sendo lavrada a Ata pela Secretaria do Conselho de Campus – 

Porto Seguro, como Súmula desta reunião, que será apreciada pelos (as) 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 (as): o Diretor de  Ensino, Messias 

Santos Passos; 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: o Diretor Administrativo, Edimar Santos  Maciel não esteve presente, 

em razão de estar participando de um curso de capacitação, promovido pela Reitoria. 

  

Ausências não justificadas: a representante de Instituições e Sociedade Civil: Aubeni Maria 

dos Santos Oliveira.   

  

Pauta: 

 

1. Informes. 



  

O Presidente iniciou a reunião saudando a todos (as) Conselheiros (as) e a toda comunidade 

que esteve acompanhando a transmissão. 

  

Em seguida, o Presidente registrou agradecimentos à atuação e toda colaboração da Professora 

Mirella Patrícia Chaves Lima, que deixou o cargo de Diretora de Ensino no início do corrente 

mês. 

  

Ademais, conferiu a palavra ao Professor Messias Santos Passos, novo Diretor de Ensino, 

para que se apresentasse, o que fora feito.   

  

Dando prosseguimento à reunião, sem manifestações dos (as) Conselheiros (as), o Presidente 

passou ao próximo ponto de pauta. 

  

2. Aprovação do Calendário Acadêmico. 

  

O Presidente apresentou os esclarecimentos quanto à necessidade de aprovação do calendário, 

ressaltando as condições atuais, em que as aulas precisam ser ofertadas de maneira remota. 

  

Em seguida, foi dada a palavra ao Conselheiro Messias Santos Passos, que passou a dispor 

sobre a proposta de calendário, apresentando-o em tela. 

  

Na proposta de calendário acadêmico do Integrado, para o ano de 2021, constam quatro 

ciclos, sendo: 

  

 1º Ciclo: início em 17/02/2021 e término em 04/05/2021; 

 2º Ciclo: início em 05/05/2021 e término em 16/07/2021; 

 3º Ciclo: início em 03/08/2021 e término em 07/10/2021; e 

 4º Ciclo: início em 08/10/2021 e término em 16/12/2021. 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos afirmou que é garantido aos alunos o trancamento do 

curso, caso não optem pelo ensino remoto, nos moldes apresentados. Ademais, esclareceu que 

haverá um Conselho Diagnóstico após cada ciclo, para verificação do andamento das 

atividades. 

  

Quanto ao calendário acadêmico 2021 da LINTER, o Conselheiro Messias Santos Passos 

aduziu que o Colegiado também optou pela utilização dos ciclos, com algumas atividades 

seguindo o calendário das licenciaturas (1º e 2º semestres). 

  



Os períodos dos ciclos seriam os mesmos antes referidos. 

  

Em relação ao calendário acadêmico 2021 do curso de Agroindústria, corresponde ao das 

Licenciaturas, não prevendo atividades letivas aos sábados. 

  

Quanto ao calendário Licenciaturas, o 1º semestre ocorrerá entre 17/02/2021 e 01/07/2021 e o 

2º semestre ocorrerá entre 03/08/2021 e 14/12/2021. 

  

Apresentada as propostas de calendários, foi oportunizada a palavra aos Conselheiros quanto 

aos Cursos do Integrado. 

  

O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza dispôs questionamentos quanto aos recursos 

para Assistência Estudantil, de maneira a assegurar ao estudante o acesso às aulas, com 

aquisição de pacotes de internet, por exemplo. 

  

O Presidente do Conselho informou que ainda não há recurso da Assistência Estudantil. 

Quanto ao pacote de dados, disse que no ano de 2020 foram recebidos “chips” com pacotes de 

dados, de validade de 6 meses, estando ainda vigentes, não sabendo dizer se todos esses 

“chips” foram distribuídos, informação que talvez a Direção de Ensino possa dar. 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos, com a palavra, disse que 16 estudantes, previamente 

selecionados, dentro dos requisitos estabelecidos, não pegaram os “chips” a que tinham 

direito, sendo que estão reservados a estes discentes. 

  

Relativamente ao período de comemoração da Semana da Consciência Negra, a Conselheira 

Gabriela Alves Leão explicou que, por determinação legal, somente o dia 20 de novembro é 

reservado a esse intuito, sendo necessário que a comissão organizadora do evento solicite 

ampliação do período, se assim entender. 

  

Em seguida, o Conselheiro Marcelo de Oliveira apresentou questionamento sobre os quatro 

ciclos do Integrado, se seria concluído o segundo ano do ensino médio. 

  

Ademais, perguntou se nenhuma atividade aplicada durante o ano de 2020 será considerada. 

  

Por fim, indagou sobre como ficará o calendário, com a eventual retomada das aulas 

presenciais e se há alguma previsão de serem trabalhados dois anos letivos em um ano, como, 

por exemplo, serem ofertados os anos correspondentes a 2020 e 2021 durante o decorrer de 

2021. 

  

Em resposta, o Conselheiro Messias Santos Passos informou que a ideia é a retomada do 

calendário de 2020, que foi suspenso. 



  

Desta forma, o aluno que está matriculado no primeiro ano, correspondente ao ano de 2020, 

irá concluir esse primeiro ano, dentro dos quatro ciclos de 2021. O aluno que está matriculado 

no segundo ano, correspondente ao ano de 2020, irá concluir esse segundo ano em 2021 e 

assim sucessivamente, com os demais anos. 

  

Em seguida, explicou que todas as atividades concluídas, com aprovação pelo aluno, durante 

o ano de 2020 serão computadas em seu histórico escolar. Desta forma, o discente não 

precisará cursar novamente um componente curricular em que já tiver sido aprovado. 

  

Quanto aos componentes curriculares ofertados em parte da carga horária em 2020, somente o 

restante dessa carga horária deverá ser cursada. 

  

O Presidente do Conselho, em relação ao retorno das atividades presenciais, aduziu que, caso 

ocorra, será necessário haver uma reestruturação do calendário acadêmico, não havendo 

modelo pronto, diante de todas as incertezas pelas quais passamos. 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos, quanto à possibilidade de se cursar dois anos letivos 

durante o corrente ano, informou que, em razão da aprovação do calendário nos moldes 

apresentados, além de limitações em relação à carga horária docente e quantidade de 

atividades dos alunos, não há essa previsão. 

  

Diante outros pontos levantados pelo Conselheiro Marcelo de Oliveira, a respeito de como 

está sendo a estrutura de oferta das AENPE e sua avaliação, o Presidente do Conselho disse 

que os três meses ofertados em 2020 foram fundamentais para que chegássemos ao momento 

atual. 

  

Além disso, os meses que antecederam a essa oferta do ensino remoto foram importantes para 

a construção da estrutura das AENPE, o que possibilitou o atendimento às necessidades 

apresentadas, inclusive dos alunos. 

  

No caso, se for percebido que as vantagens do ensino remoto não forem maiores que os 

prejuízos, a questão será reavaliada. 

  

O Conselheiro Messias dos Santos Passos, mais uma vez, ressaltou a existência dos Conselhos 

Diagnósticos, que estarão atentos às dificuldades dos alunos e professores, no exercício das 

atividades remotas. 

  

Na sequência, o Conselheiro Marcelo de Oliveira indagou a respeito da subordinação do 

IFBA, ao que respondeu o Presidente do Conselho que está subordinado à Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica, que fica dentro do MEC (SETEC). Contudo, está 



também subordinado à jurisdição local, quanto à autorização para exercício das atividades 

presenciais. 

  

O Presidente do Conselho ressaltou que os esforços foram empregados para que o acesso de 

todos os alunos à AENPE fosse garantido, de maneira igualitária e com qualidade. Asseverou 

que nunca houve preocupação em acelerar o processo e cumprir o calendário, apenas.    

  

O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a palavra e ressaltou que o Estado da 

Bahia e o Município de Porto Seguro estabeleceram o retorno das atividades, de maneira 

remota, a partir do dia 08/03/2021, utilizando como modelos os estudos e plano de 

contingência do IFBA. 

  

Aduziu que o IFBA tem sido elogiado quanto ao desenvolvimento das atividades remotas, 

voltando-se para a acessibilidade e atendimento das demandas dos alunos. 

  

Por fim, disse que não podemos comparar as escolas particulares com o IFBA, que é 

composto por mais de 40% de alunos que colaboram financeiramente com suas famílias e, por 

isso, no caso de aumento de atividades remotas, haveria uma grande evasão. 

  

Após todas as discussões, o calendário do Integrado foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade pelo Conselho de Campus. 

  

Em seguida, passou-se para a apreciação do calendário dos cursos superiores. 

  

O Conselheiro Paulo Paixão pediu a palavra e sugeriu a alteração (antecipação) do período da 

Semana de Ambientação do 2º. Semestre 2021. 

  

Na proposta apresentada pela Diretoria de Ensino a Semana de Ambientação estava prevista 

para os dias 10 e 11 de agosto (segunda semana de aulas). O Conselheiro Paulo Paixão 

sugeriu que essa atividade fosse realizada na primeira semana de aulas (entre 03 e 07 de 

agosto). Após o debate, os Conselheiros aprovaram por unanimidade a sugestão do 

Conselheiro Paulo Paixão. 

  

Vencido esse ponto, o calendário das Licenciaturas foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade pelo Conselho de Campus. 

  

Quanto ao calendário do curso de Agroindústria, a mesma proposta de alteração da Semana de 

Ambientação do 2º. Semestre 2021 foi feita e aceita pelos Conselheiros presentes. Em 

seguida, foi colocado em votação e aprovado pelo Conselho de Campus.   

  



Em relação ao calendário da LINTER, fora ajustado, da mesma forma que os demais, o prazo 

da Semana de Ambientação 2º. Semestre 2021. Posteriormente, foi colocado em votação e 

aprovado pelo Conselho de Campus. 

  

4. O que ocorrer. 

  

Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente passou ao ponto de pauta “o que ocorrer”. 

  

Nada mais foi apresentado para apreciação. 

  

Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 18h20min. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Diretor do Campus, em 

05/03/2021, às 15:43, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em 08/03/2021, às 10:28, 

conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Thaise Alves dos Santos, Usuário Externo, em 08/03/2021, às 10:45, 

conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em 09/03/2021, às 

14:41, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão, em 09/03/2021, 

às 14:48, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MESSIAS SANTOS PASSOS, Membro da Comissão, em 09/03/2021, às 

17:24, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em 09/03/2021, às 

18:12, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por DEBORA PRISCILA DOS SANTOS REGO LIMA, Membro da 

Comissão, em 16/03/2021, às 10:44, 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 1778423 e o código CRC 2AF49479. 

 


