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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE CAMPUS –
PORTO SEGURO
ATA Nº 02, DE 25/02/2021
Local, Data e Hora:
Porto Seguro – BA, 25/02/2021, 16h05min
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; o Diretor Administrativo, Edimar Santos Maciel; os representantes do Corpo
Docente: Gabriela Alves Leão e Paulo Oliveira Paixão; a representante do Corpo TécnicoAdministrativo: Débora Priscila do S. Rego Lima; os representantes do Corpo Discente: Alice
Gabriele Reis Santos e Roberto Dean Santos de Souza; o representante dos Egressos: Rafael
Abade Ribeiro.
Ausências justificadas: a representante do Corpo Técnico-Administrativo, Juliana Fróes
Pirôpo de Oliveira, não esteve presente, em razão de não ter recebido a convocação para a
reunião.
Ausências não justificadas: a representante de Instituições e Sociedade Civil: Aubeni Maria
dos Santos Oliveira e o representante dos Pais de Estudantes: Marcelo de Oliveira.
Pauta:
1. Informes
O Presidente iniciou a reunião saudando a todos (as) Conselheiros (as) e a toda comunidade
que esteve acompanhando a transmissão, passando aos informes.

O primeiro deles foi sobre a ATA da última reunião, ocorrida no dia 11/02/21, que já está
pronta e será disponibilizada para análise e assinatura dos Conselheiros.
Quanto aos tablets institucionais, informou que o campus Porto Seguro recebeu 88 destes
equipamentos, adquiridos com recurso da Reitoria, para serem emprestados aos alunos.
Na ocasião, foi divulgado que receberíamos mais 37 tablets. Entretanto, isso não ocorrerá, em
razão de um problema com o processo de aquisição realizado pela Reitoria.
Seguiu informando que numa ação de hoje, 25/02/21, foram devolvidos 7 tablets e
emprestados 17 equipamentos. Além disso, foram entregues 10 chips com plano de dados aos
alunos.
Aduziu que amanhã, 26/02/2021, acontecerá a distribuição de 106 kits de alimentos para os
estudantes de ensino integrado e superior.
Na sequência, o Presidente pediu a colaboração dos Conselheiros no que concerne à
divulgação do Processo Seletivo 2021, cujas inscrições ocorrerão entre os dias 22 de fevereiro
e 16 de abril. Em função da pandemia, a seleção será gratuita, toda de forma remota, com
análise de histórico escolar.
Por último, informou o pedido de renúncia da Conselheira Thaise Alves dos Santos,
agradecendo por toda a contribuição com o Conselho.
Dando prosseguimento à reunião, sem manifestações dos (as) Conselheiros (as), o Presidente
passou ao próximo ponto de pauta.
2. Posse do Conselheiro
Foi dada a palavra ao novo Conselheiro titular, Rafael Abade Ribeiro, antes suplente da
Conselheira Thaise Alves dos Santos, que se apresentou aos demais membros.
Vencido esse ponto, passou-se ao próximo.
3. Definição do calendário de reuniões para o ano de 2021
O Presidente apresentou os esclarecimentos quanto à necessidade de definição do calendário
de reuniões do Conselho para o ano de 2021.

Em seguida, apresentou as datas e horários, que foram sendo colocadas em discussão.
Após entendimento conjunto, firmou-se o seguinte calendário:












Dia 11/03/21, às 16h00min – 2ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 01/04/21, às 16h00min – 3ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 06/05/21, às 16h00min – 4ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 10/06/21, às 16h00min – 5ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 01/07/21, às 16h00min – 6ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 05/08/21, às 16h00min – 7ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 02/09/21, às 16h00min – 8ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 07/10/21, às 16h00min – 9ª Reunião Ordinária de 2021;
Dia 04/11/21, às 16h00min – 10ª Reunião Ordinária de 2021; e
Dia 02/12/21, às 16h00min – 11ª Reunião Ordinária de 2021;

Aprovada essa proposta, nada mais foi dito. Na sequência, passou-se ao próximo ponto de
pauta.
4. Apresentação da pesquisa sobre as AENPE (pauta solicitada pelo Conselheiro
Roberto Dean)
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza passou à apresentação de uma pesquisa que foi
feita no Campus Porto Seguro - IFBA, junto aos alunos do integrado, a respeito do Ensino
AENPE durante o ano de 2020.
Foram abordados temas como manutenção do vínculo com os estudantes e mitigação dos
prejuízos no processo de aprendizagem; qualidade de ensino e aprendizagem; preservação da
integridade e saúde da comunidade do IFBA; caráter optativo dos estudantes; atividades de
acolhimento e reintegração social; autonomia e flexibilização dos campi; excepcionalidade e
temporalidade limitada ao contexto da pandemia.
O Conselheiro finalizou sua apresentação, expondo sua preocupação com a questão da saúde
mental e condições adequadas para o acompanhamento das aulas pelos discentes.
O Presidente parabenizou a iniciativa da pesquisa e agradeceu aos envolvidos. Ademais,
perguntou ao Conselheiro se a pesquisa seria disponibilizada aos docentes e técnicos, que
manifestaram o interesse em ter acesso ao material.
Foi dito pelo Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza que irá providenciar o envio.

O Presidente ressaltou que, em relação ao serviço de psicologia, que funciona dentro da
COPEM, a gestão e coordenação estão em entendimento para, a partir da próxima semana,
disponibilizar um contato mais direto para agilizar os processos.
A Conselheira Gabriela Alves Leão pediu a palavra e parabenizou o grêmio, na pessoa do
Conselheiro Roberto, pela pesquisa.
Ressaltou que, na parte da pesquisa que pergunta aos discentes qual o meio de obtenção das
informações, além do site do IFBA, Instagram, líder e grêmio, deveriam constar, também, as
coordenações e o professor com quem o aluno está tendo aula, pois esses são outros grupos
com os quais têm contato próximo.
Demonstrou, também, sua preocupação em relação à quantidade de alunos, ainda no primeiro
ano, que, nesse momento, estão voltados ao trabalho, além dos estudos.
Por fim, disse que, em relação à gravação das aulas, uma alternativa seria a confecção de
material, divulgado semanalmente, informando o andamento da disciplina, o que precisa ser
feito pelo discente, com sugestão de videos mais curtos, para o aluno acompanhar melhor o
que está sendo aplicado.
O Conselheiro Rafael Abade Ribeiro também parabenizou a iniciativa da pesquisa e destacou
a importância da comunicação com os alunos, que deve ser mais ampla. Ademais, apontou
que a saúde mental dos discentes é uma questão sensível, sobre a qual deve existir dedicação e
preocupação.
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza agradeceu as contribuições.
O Conselheiro Messias Santos Passos também parabenizou a iniciativa do Conselheiro
Roberto.
O Presidente, quanto à comunicação com os alunos, entende a importância de melhorar o
processo.
Em seguida, passou-se para o próximo ponto.
5. Reformulação dos PPCs dos cursos integrados e superiores (pauta solicitada pelo
Conselheiro Paulo Paixão)
O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão passou a discorrer sobre a reformulação dos PPCs.

Disse que algumas comissões tinham sido formadas para o processamento da reformulação
dos PPCs dos cursos integrados. Entretanto, acredita que, em razão do surgimento da
pandemia, o trabalho foi afetado.
Afirmou, inclusive, que foi interpelado por um docente, que o questionou a respeito de ter
sido apresentado algo relativamente ao assunto dessa pauta.
Dessa forma, trouxe o tema para discussão, pois os cursos superiores também precisam de
atualização dos PPCs.
Aduziu que em 17/08/20 foi publicada a Portaria 2873, que define a composição da Comissão
Institucional de Avaliação Interna dos Cursos Superiores do IFBA. Do campus Porto Seguro,
faz parte o professor Allison, o professor André Burigo e o próprio Conselheiro.
Ressaltou que ainda não foi passado o cronograma de atividades dessa Comissão, mas o prazo
para apresentação dos resultados é de dois anos.
Assim, diante de todas especificidades, entende necessário adiantar o processo de
reformulação dos PPCs dos cursos superiores, pelo que convida os coordenadores para que
possam dar início a essa atividade.
Quanto aos PPCs dos cursos integrados, é igualmente necessário que haja a reformulação.
O Conselheiro, seguindo em sua fala, parabenizou a pesquisa realizada pelo Conselheiro
Roberto e, aproveitando o ensejo, fez uma observação quanto à matrícula do superior, que foi
feita de maneira automática para o Semestre 2021.1. Disse que alguns alunos não estavam
sabendo sobre o início das aulas, que o perguntaram sobre como fazer a matrícula. Deste
modo, solicitou que a comunicação com os alunos fosse reforçada, através de e-mails.
Ainda quanto à pesquisa apresentada, aduziu que se 40% dos alunos do integrado estão
trabalhando e estudando, essa porcentagem deve ser bem maior quanto aos alunos do superior,
pelo que se impõe voltar a atenção também para esses discentes.
Foi dada a palavra ao Conselheiro Messias Santos Passos, para contextualizar o andamento da
reformulação dos PPCs.
Afirmou que se reuniu com as coordenações das licenciaturas, sendo que o curso da LINTER
teve seu PPC reformulado recentemente, no ano de 2019.

Quanto às e as licenciaturas em computação e química, já há proposta de grade curricular,
com início de discussões a respeito. Entretanto, com o advento da pandemia, a forma de
trabalhar mudou, o que causou dificuldade na reunião dos NDEs e demais tomadas de
decisões.
Em relação ao curso de agroindústria, apesar de ser novo, também já existe discussões sobre a
reformulação do PPC.
Asseverou que durante o ano de 2021 será imperioso realizar as alterações, pois, desde 2018,
há uma Resolução do Conselho Nacional de Ensino, que regulamenta a meta 17 do Plano
Nacional de Educação, que trata da curricularização da extensão. O prazo para a alteração
acaba no final de 2021.
Assim, desde essa determinação, os cursos superiores deveriam ter adequado seus PPCs, para
incluir a extensão na grade curricular como disciplina.
Essa regulamentação no âmbito do IFBA é, justamente, um dos desafios da nova gestão.
No âmbito da reitoria, foi um ano de iniciar a regulamentação de uma série de atividades que
estavam paradas, como, por exemplo, o trabalho de elaboração da minuta de curricularização,
que ainda passará pelo crivo de várias instâncias, até ser aprovada.
Outro ponto, no âmbito institucional, que vem sendo trabalhado é a reformulação das normas
de estágio e das normas de formação de professores.
Assim, é um conjunto de normas que, necessariamente, terão que ser incluídas na
reformulação dos PPCs.
Quanto aos cursos do integrado, há uma comissão no campus, que, por conta da pandemia,
não conseguiu se reunir no ano de 2020.
Disse, ainda, que existe uma Instrução Normativa para reformulação dos currículos do
integrado, datada do ano de 2016, e a PROEN manifestou intenção de alterar essa
normatização.
Dessa forma, apesar da premente necessidade de reformulação dos PPCs, há uma dependência
quanto aos documentos institucionais referidos, que irão nortear a atuação do campus.
Quanto ao fato de os alunos da licenciatura não estarem cientes do início das atividades, o
Conselheiro Messias Santos Passos disse que as coordenações realizaram um trabalho de
envio de e-mails e mensagens nos grupos do whatsapp. Além disso, foram marcadas reuniões
com os estudantes.

O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão pediu a palavra e, em relação aos PPCs, apresentou seu
entendimento de que, enquanto as normativas não saem, as reformulações devem se basear
nas normas anteriores. Posteriormente, será necessário apenas fazer os ajustes.
6. O que ocorrer
Dando prosseguimento à Reunião, o Presidente passou ao ponto de pauta “o que ocorrer”.
O Conselheiro Rafael Abade Ribeiro agradeceu a acolhida.
O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza registrou que faz parte da Comissão da
Assistência Estudantil e, até o presente momento, não há informação quanto ao auxílio digital.
Estão no aguardo de parecer da PROJUR e aprovação da LOA.
O Presidente informou que a votação da LOA está prevista para o mês março.
Nada mais foi apresentado para apreciação.
Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h52min.
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