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SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE CAMPUS – 

PORTO SEGURO 

ATA Nº 03, DE 11/03/2021 

   

Local, Data e Hora: 

Porto Seguro – BA, 11/03/2021, 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 (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 Coordenador do Curso Técnico em Informática, Helder Kenji Tanaka; os 

representantes do Corpo Docente: Gabriela Alves Leão e Paulo Oliveira Paixão; a 

representante do Corpo Técnico-Administrativo: Débora Priscila do S. Rego Lima; o 

representante do Corpo Discente:  Roberto Dean Santos de Souza; e o representante dos 

Egressos: Rafael Abade Ribeiro. 

  

Ausências justificadas: O Diretor Administrativo, Edimar Santos Maciel, não esteve 

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

A representante do Corpo Técnico-Administrativo, Juliana Fróes Pirôpo de Oliveira, e a 

representante do Corpo Discente, Alice Gabriele Reis Santos, não estiveram presentes por 

dificuldades de conexão. 

  

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, fez uma menção de respeito a todos os vitimados 

pela Covid-19 e passou aos informes. 

  

O primeiro deles foi sobre a ATA da reunião, ocorrida no dia 11/02/21, disponível no 

Processo SEI nº 23282.000204/2021-60, aguardando a assinatura de alguns conselheiros. 

  

Em seguida informou que a ATA da última reunião, ocorrida em 25/02/21 já está pronta e 

disponibilizada via e-mail para análise dos Conselheiros. 

  

Finalizando os informes, divulgou as datas de início e término do PROSEL, apresentou os 

meios de contatos para resolução de dúvidas, chamou atenção para a necessidade de o 

candidato anexar documentos comprobatórios com vistas à validação da inscrição e, ainda, 

solicitou que os Conselheiros ajudassem na de divulgação do processo seletivo. 

  

Dando prosseguimento à reunião, o Presidente concedeu espaço ao Conselheiro Roberto Dean 

Santos de Souza, que transmitiu a justificativa da ausência da Conselheira Alice Gabriele Reis 

Santos e ressaltou que, além da Covid-19, outro problema que tem acometido os moradores de 

Arraial D’Ajuda são as queimadas. O Conselheiro aproveitou o momento para convocar os 

ouvintes à solidariedade para com as famílias que vêm sofrendo também com essa questão.    

  

Sem manifestações dos (as) Conselheiros (as), o Presidente passou ao próximo ponto de 

pauta. 

  

2. Apreciação dos pareceres docentes referentes às Obras do PNLD 2021 (Objeto 1) e 

votação sobre adesão ou recusa ao programa 

  

Foi dada a palavra ao Conselheiro, Messias Santos Passos, que passou a apresentar uma breve 

contextualização sobre o PNLD 2021. 

  

O Conselheiro apresentou os marcos legais em que se fundamentam o PNLD 2021. 

  

Lamentou que o Programa tenha iniciado e chegado às escolas em um tempo muito curto, sem 

dar condições de ampla discussão com a comunidade. Atentou para fato de nossos Projetos 

Pedagógicos estarem desconectados com as propostas do Programa e da BNCC. Por fim, 

ressaltou o risco de o Livro didático tornar-se orientador do currículo e não o contrário.   

  

Em seguida, mostrou que o Programa está dividido em 5 objetos, sendo que apenas o objeto 1, 

que se refere às obras que contém os Projetos Integradores e Projeto de Vida, cujo objetivo é 

apresentar temas para o desenvolvimento das 10 habilidades gerais da BNNC, está sendo 

escolhido neste momento. 



  

Afirmou que, de acordo com o calendário do FNDE, os demais objetos serão alvo de escolha 

entre o segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. 

  

Além disso, explicou que os Projetos Integradores estão divididos em áreas do conhecimento 

(Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), perfazendo um total de 4 livros, cada 

um contendo 6 Projetos, com os temas: STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e 

Matemática); Protagonismo Juvenil; Midiaeducação; Mediação de Conflitos e mais dois 

temas livres. 

  

Por fim, o Conselheiro passou a apresentar os pareceres dos professores reunidos em áreas. 

Foram lidos os pareceres dos docentes das áreas de Matemática e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, cujos documentos 

assinados estão anexados a esta ATA. 

  

O Conselheiro fez um encaminhamento pela adesão ao PNLD 2021 e pelo registro da escolha 

das obras. 

  

Pedindo a palavra, o Conselheiro Paulo Oliveira Paixão ressaltou que, na reunião anterior do 

Conselho, foi debatida a necessidade de retomar as discussões acerca da reformulação dos 

PPCs dos cursos ofertados no campus, em virtude da defasagem e pelo fato de haver muitos 

anos sem mudanças nos Projetos. 

  

Em resposta à afirmação do Conselheiro Messias Santos Passos, de que o currículo deve 

orientar o livro didático e não o contrário, afirmou que, na verdade, são os nossos currículos 

que estão defasados, já que as propostas de Projetos Integradores/interdisciplinaridade vêm 

sendo, inclusive, discutidas no âmbito do IFBA já há algum tempo. 

  

Assim, reafirmou que, apesar da ausência de diretriz institucional, precisamos iniciar a 

reformulação dos PPCs e suas adequações à nova BNCC. 

  

Em complementação, o Conselheiro afirmou, diante da comunicação enviada pela Direção de 

Ensino e dos elementos apresentados na reunião, que não tinha condiçãode emitir parecer 

sobre a adesão ao programa elementos, porém, pelo adiantado do tempo e a necessidade de 

proposição para alteração dos PPCs, acredita que deve aderir. 

  

Em resposta, o Conselheiro Messias Santos Passos afirmou que é indiscutível a necessidade 

da retomada dos trabalhos quanto à reformulação dos Projetos dos Cursos. 

  



Esclareceu que a Resolução CNE 01/2021, publicada em janeiro, que estabelece as diretrizes 

para o ensino profissional e técnico, gerou a necessidade de adequações às diretrizes 

institucionais e que isso também impacta na reformulação dos PPC. 

  

Afirmou, ainda, que, apesar do curto prazo disponibilizado pelo FNDE para registro da 

escolha, considera importante manter a característica do processo que dá autonomia ao 

professor de escolher, bem como assegurar aos estudantes o acesso ao material didático. 

  

O Presidente afirmou estar de acordo com o Conselheiro Paulo Oliveira Paixão quanto à 

necessidade de reformulação dos projetos, porém lembrou que a Instituição está em processo 

de construção de diretrizes gerais internas que orientarão o processo de reformulação dos 

PPCs existentes. 

  

Aduziu que esse assunto esteve na pauta da reunião do CONSUP, ocorrida horas mais cedo. 

Deste modo, concluiu que é imprescindível ter acesso a essas diretrizes para condução dos 

trabalhos nos campi. 

  

O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão solicitou a palavra e afirmou que, quando chama a 

atenção para a reformulação, se refere principalmente às decisões internas, aos caminhos que 

o campus pensa para os cursos e direcionamentos formativos dos alunos, elementos que 

independam de diretrizes institucionais. Por fim, destacou que a maioria dos campi já fizeram 

a reformulação dos PPCs 

  

O Presidente disse que os campi que já fizeram a reformulação, não atenderam às diretrizes 

gerais e, por isso, terão que passar por um novo processo de reformulação. 

  

A Conselheira Gabriela Alves Leão fez uso da palavra, parabenizando o Conselheiro Messias 

Santos Passos pela apresentação. 

  

Em seguida, disse ter ficado tranquila com a informação de que as obras seriam enviadas de 

qualquer forma, o que a deixa mais tranquila em opinar. Afirmou que sentiu falta desta 

informação na comunicação enviada por e-mail. 

  

Ressaltou que ficou claro que a adesão ao programa não acarretaria prejuízo, ao contrário, a 

recusa faria com que estivéssemos retirando o direto dos estudantes a terem acesso a mais esse 

material. Por fim sugeriu que a informação fosse passada os docentes para que eles pudessem 

fazer uma indicação com tranquilidade. 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos agradeceu e afirmou que enviaria a informação aos 

docentes. 

  



O Presidente agradeceu aos conselheiros que se manifestaram e abriu espaço para os demais. 

  

O Conselheiro Rafael Abade Ribeiro apresentou seu entendimento no sentido de ser um 

processo que não facilita a participação do aluno, uma vez que há várias implicações quanto 

ao prazo, a necessidade de adequações de currículos e adoção de diretrizes. 

  

Trouxe sua experiência em curso de Licenciatura, em que se discute a importância do 

envolvimento dos estudantes no processo, mas que é algo que não se concretiza na prática. 

   

Em seguida, o Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza afirmou concordar com o 

Conselheiro Rafael Abade Ribeiro, no que diz respeito ao tempo disponibilizado para 

realização de importantes discussões. 

  

Também trouxe sua experiência em processo de escolha e uso do livro didático, aduzindo, 

como exemplo, livros que foram escolhidos e não foram usados pelos professores. 

  

Findada as intervenções dos Conselheiros, o Presidente solicitou que o Conselheiro que não 

concordasse com o encaminhamento de adesão ao PNLD e registro da escola que se 

manifestasse. 

  

Não havendo manifestação contrária dos Conselheiros, foi encaminhado pela aprovação da 

adesão e registro das escolhas dos livros didáticos. 

  

3. O que ocorrer 

  

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

  

O Presidente informou a data da próxima reunião e reforçou o fato de que a pauta está aberta 

para proposições dos Conselheiros. 

  

Nada mais foi apresentado para apreciação. 

  

Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h52min. 

  

 

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

16/03/2021, às 10:07, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por HELDER KENJI TANAKA, Membro da Comissão, em 16/03/2021, às 

10:31, conforme decreto nº 8.539/2015. 



 

 
Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em 16/03/2021, às 

10:37, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

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

Comissão, em 16/03/2021, às 10:43, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em 16/03/2021, às 

10:46, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MESSIAS SANTOS PASSOS, Membro da Comissão, em 16/03/2021, às 

10:55, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão, em 16/03/2021, 

às 10:59, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Rafael Abade Ribeiro, Usuário Externo, em 16/03/2021, às 11:46, 

conforme decreto nº 8.539/2015. 
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