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SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE CAMPUS – 

PORTO SEGURO 

 

ATA Nº 04, DE 01/04/2021 

  

Local, Data e Hora: 

Porto Seguro – BA, 01/04/2021, 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 Técnico-

Administrativo: Juliana Fróes Pirôpo de Oliveira; e os representantes do Corpo Discente: 

 Roberto Dean Santos de Souza e Alice Gabriele Reis Santos. 

  

Ausências justificadas: o representante dos Egressos, Rafael Abade Ribeiro, não pôde 

participar da reunião e justificou sua ausência. 

  

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

dos Santos Oliveira; o representante dos Pais de Estudantes, Marcelo de Oliveira; e a 

representante do Corpo Técnico-Administrativo, Débora Priscila do S. Rego Lima.    

  

Pauta: 

 

1. Informes 

  



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

que esteve acompanhando a transmissão. 

  

Agradeceu pela presença do servidor Gabriel, que esteve dando apoio técnico durante a 

reunião, substituindo Maurício que está de licença médica, pelo que desejou uma breve 

recuperação a este último.  

  

Ressaltou que outros servidores, efetivos e terceirizados, também foram diagnosticados com 

COVID, desejando boa recuperação a todos. Alertou sobre os cuidados na rotina, para que a 

consigamos passar por essa situação sem maiores problemas.  

  

Mencionou que o Campus Porto Seguro completou 13 anos de funcionamento acadêmico, 

feito registrado pela Assessoria de Comunicação nas redes sociais, haja vista a necessidade de 

se reconhecer a importância da trajetória do Instituto em nossa cidade.  

  

Informou aos (às) Conselheiros (as) que a Direção Geral, junto com a Direção de Ensino e os 

Coordenadores dos Cursos, estão elaborando uma proposta de consulta à comunidade interna, 

para indicação dos Coordenadores de Curso. Aduziu que essa ideia já constava no plano da 

atual gestão, mas, pelas atuais condições, não foi ainda concretizada.   

  

Diante da imprevisibilidade de retorno às atividades presenciais, decidiu-se por conduzir uma 

consulta com unidade, de uma forma possível neste momento. Em razão disso, chama a 

atenção dos (as) Conselheiros (as) representantes dos discentes e docentes. 

  

Já existe uma proposta inicial, que precisa de alguns ajustes, no sentido de garantir o 

equilíbrio na participação das categorias. Haverá, previamente, consultas e diálogo com as 

lideranças estudantis, bem como apresentação ao Conselho de Campus, que poderá apresentar 

suas contribuições.  

  

Por fim, registrou que estão sendo feitas obras no muro frontal do campus, para sua 

manutenção, nivelamento e inserção do letreiro, com a logomarca da Instituição. Que, com a 

recente chegada dos materiais, foi possível viabilizar a execução prática. Que o servidor 

terceirizado, Everaldo, está à frente dessa execução, junto com o apoio de algumas pessoas, 

incluindo o servidor Jacson, que se dispôs a ajudar em suas horas vagas, e o servidor 

Aristides, responsável técnico. 

  

Posteriormente, abriu espaço para os (as) Conselheiros (as) falarem. 

  

Sem manifestações, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta. 

  



2. Apresentação da minuta do Regulamento do Processo Seletivo de Fluxo Contínuo 

para Remoção de Docente. 

  

Dando prosseguimento à reunião, o Presidente passou à apresentação da minuta do 

Regulamento do Processo Seletivo de Fluxo Contínuo para Remoção de Docentes. 

  

Informou que essa apresentação ao Conselho de Campus foi uma solicitação da Reitoria, para 

coletar contribuições e críticas, que serão devolvidas até o dia 16 de abril.  

  

Trata-se de documento que diz respeito apenas à remoção dos professores, sendo que, em um 

segundo momento, será feito dos técnicos também.  

  

Aduziu que é um processo seletivo de fluxo contínuo para remoção dos docentes, em que a 

estrutura básica da proposta é a constituição de um Banco de Intenções de Remoção Docente 

(BIRD), que é a primeira etapa obrigatória, e a Chamada Pública de Vagas (CPV), que é a 

segunda etapa. O processo será feito pelo SUAP.  

  

O BIRD estará aberto permanentemente para inscrições ou ajustes de inscrições, exceto nos 

períodos de homologação e de classificação das Chamadas Públicas de Vagas. 

  

Além disso, estará disponível, independentemente da existência de vaga. 

  

Nessa etapa, não haverá análise dos requisitos básicos ou dos critérios de desempate, havendo 

divulgação periódica das remoções pleiteadas. 

  

A CPV, como dito, é uma segunda etapa e cada uma terá numeração, cronograma específico e 

lista com detalhamento de vaga. 

  

Acontecerá, nessa fase, a homologação dos (as) inscritos (as) no BIRD, compatíveis com as 

vagas ofertadas, não havendo obrigatoriedade de confirmar inscrição. As inscrições 

homologadas serão classificadas. 

  

Em caso de permutas que envolvam mais de dois servidores, haverá CPV específica. 

  

O Presidente chamou a atenção dos (as) Conselheiros (as) para o fato de que, no 

Regulamento, há informação de que a permuta entre servidores só pode acontecer se eles 

foram da mesma área. 

  

Quanto a esse ponto, os Diretores fizeram um questionamento no sentido de que, em algumas 

oportunidades, o servidor que deseja remoção pode ser de uma área que não necessite de 



recomposição, por já possuir carga horária adequada, havendo no campus outras áreas 

precisando de ajustes. 

  

Em resposta, disseram que existe uma restrição de legalidade, o que não ficou muito claro, 

sendo esse um ponto de reflexão, a ser observado, para se construir alguma proposta no 

sentido de se permitir a permuta de servidores de áreas distintas. 

  

Apresentou, em seguida, o fluxo do Processo Seletivo, o modelo de cronograma para as CPV, 

os requisitos básicos para a remoção baseados na legislação. 

  

Afirmou que os requisitos só serão observados no momento de homologação para a chamada. 

  

Ressaltou quais são os critérios de desempate para a remoção. 

  

Ademais, finalizando a apresentação, destacou outras informações importantes, como a 

suspensão temporária do BIRD, o fato de não poder haver dupla inscrição, a validade do 

BIRD e das CPV, bem como suas comissões. 

  

Abriu oportunidade para manifestações dos (as) Conselheiros (as). 

  

O Presidente disse que a Reitoria deu um prazo até o dia 16 de abril, para envio de 

contribuições. 

  

O Presidente sugeriu que os (as) Conselheiros (as) abordem a pauta junto às suas categorias, 

no caso, os docentes, para apresentarem suas contribuições.   

  

A Conselheira Gabriela Alves Leão disse que uma opção é mandar a minuta do regulamento 

por e-mail, para que os professores possam ler e fazer suas observações, podendo ser 

agendada uma reunião, caso necessário. 

  

O Conselheiro Paulo Oliveira Paixão entende ser melhor que a minuta seja encaminhada aos 

professores pela Direção de Ensino ou Direção Geral. Havendo observações, essas deveriam 

ser encaminhadas aos Conselheiros representantes da categoria docente. 

  

Como encaminhamento, ficou acertado que a DIREN enviará o documento por e-mail aos 

professores, que, por sua vez, encaminharão suas contribuições aos Conselheiros Paulo e 

Gabriela, que organizarão o documento final. 

  

O Presidente se colocou à disposição, para intermediar as discussões sobre dúvidas com a 

Reitoria. 



  

Não havendo mais manifestações, passou-se ao próximo ponto da pauta. 

  

3. O que ocorrer 

  

Dando prosseguimento à Reunião, o Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza pediu a 

palavra e deu informes sobre o auxílio, que será recebido pelos alunos em 2021. 

  

Ademais, ressaltou a importância da participação dos estudantes nas atividades propostas 

pelo campus, devendo estes estarem atentos às comunicações enviadas pelo e-mail 

institucional. 

  

Em seguida, o Presidente apresentou questão relacionada às ausências recorrentes de alguns 

Conselheiros. 

  

Afirmou que temos um regimento interno, mas que ainda carece de aprovação pelo CONSUP. 

Desta forma, é preciso pensar como será resolvida a questão das ausências. 

  

A Conselheira representante de Instituições e Sociedade Civil, Aubeni Maria dos Santos 

Oliveira, por exemplo, embora esteja recebendo os e-mails de convocação das reuniões, nunca 

compareceu.  A princípio, relatou problemas com acesso, o que se buscou resolver. Contudo, 

de forma objetiva, a Conselheira não tem apresentado justificativas de suas ausências. 

  

O Conselheiro representante dos Pais de Estudantes, Marcelo de Oliveira, também tem 

considerável número de ausências injustificadas.   

  

Após discussões, chegou-se ao encaminhamento de que será enviado e-mail aos Conselheiros 

que têm se ausentado recorrentemente, sem justificativa, informando sobre a importância de 

sua participação nas reuniões do Conselho e que, por isso, fazem falta, para que se 

manifestem no sentido de haver ou não interesse em continuarem atuando.    

  

O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza informou que sua suplente irá se afastar, mas 

que os discentes já estão se organizando para elegerem um (a) novo (a) Conselheiro (a). 

  

Nada mais foi dito e o Presidente agradeceu a participação de todos os presentes, finalizando a 

reunião. 

  

Encerramento: Sem mais qualquer manifestação, a reunião foi encerrada às 17h02min. 

 

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



13/04/2021, às 10:20, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SANTOS MACIEL, Membro da Comissão, em 16/04/2021, 

às 08:21, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por PAULO OLIVEIRA PAIXAO, Membro da Comissão, em 16/04/2021, 

às 10:19, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Roberto Dean Santos de Souza, Usuário Externo, em 16/04/2021, às 

17:07, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MESSIAS SANTOS PASSOS, Membro da Comissão, em 17/04/2021, às 

14:36, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Alice Gabriele Reis Santos, Usuário Externo, em 17/04/2021, às 16:47, 

conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Juliana Froes Piropo de Oliveira, Membro da Comissão, em 

19/04/2021, às 07:51, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por GABRIELA ALVES LEAO, Membro da Comissão, em 20/04/2021, às 

07:16, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

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

Comissão, em 03/05/2021, às 17:44, conforme decreto nº 8.539/2015. 
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