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SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE CAMPUS – 

PORTO SEGURO  

ATA Nº 05, DE 06/05/2021 

   

Local, Data e Hora: 

Porto Seguro – BA, 06/05/2021, 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: Eladyr Boaventura Raykil 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:  Roberto Dean Santos de Souza e Alice Gabriele Reis 

Santos e o representante dos Egressos, Rafael Abade Ribeiro. 

  

Ausências justificadas: a representante do Corpo Docente, Gabriela Alves Leão, não pôde 

participar da reunião e justificou sua ausência. Sua suplente compareceu.   

  

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. 



  

Deu posse à Conselheira Eladyr Boaventura Raykil, que compareceu à reunião como suplente 

do Corpo Docente, agradecendo sua participação e concedendo a palavra para sua 

apresentação. 

  

A Conselheira  Eladyr Boaventura Raykil agradeceu a acolhida e demonstrou sua satisfação 

em poder ajudar. 

  

Em seguida, o Presidente passou a informar sobre o Processo Seletivo, com dados a respeito 

do número de inscritos e resultado do certame. 

  

Por fim, disse que foi oportunizada a vacinação contra a COVID-19 (1ª dose) de todos os 

servidores do IFBA Campus Porto Seguro, de 40 a 59 anos, com o apoio da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município. 

  

Posteriormente, abriu espaço para os (as) Conselheiros (as) darem seus informes. Sem 

manifestações, o Presidente passou ao próximo ponto de pauta. 

  

2. O que ocorrer 

  

Em razão de problemas com a conexão do Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza, que 

faria uma apresentação, houve uma inversão na pauta e passou a falar o Presidente sobre o 

ponto “o que ocorrer”. 

  

Disse que, a respeito das ausências constantes dos Conselheiros representantes da Instituições 

e Sociedade Civil e dos Pais de Estudantes, conforme acordado na última reunião ordinária, 

foi enviado e-mail para inquiri-los sobre sua permanência no Conselho. 

  

Somente o Conselheiro Marcelo de Oliveira, representante dos Pais de Estudantes, apresentou 

justificativa para seu afastamento da função, tendo em vista que seu filho não mais estuda no 

IFBA. 

  

Dessa forma, com base no Regimento Interno deste Conselho, mesmo ainda não aprovado 

pelo CONSUP, o Presidente, diante a renúncia voluntária do Conselheiro Marcelo de Oliveira, 

declarou o a vacância do cargo, pelo que terá que ser convocada a sua suplente, Adriana da 

Rocha Severino, que, aceitando o encargo, tomará posse na próxima reunião. 

  

Todos os Conselheiros presentes apresentaram concordância com o encaminhamento do 

Presidente. 

  



Posteriormente, foi dada a palavra ao Conselheiro Paulo Oliveira Paixão, que passou a 

discorrer sobre demanda dos Docentes, enviada por e-mail, quanto à aprovação em lista de 

espera no Edital 29/2020, que trata do afastamento para qualificação docente. 

  

Os docentes apresentaram pontos de discussão quanto à contratação de professores 

substitutos, para viabilizar os afastamentos dos colegas. 

  

Foi solicitado ao Conselho uma avaliação da possibilidade de ampliação das vagas para 

afastamento de docentes pelo Edital 29/2020, com contratação de professores substitutos, para 

04 (quatro), ou número que, somado à previsão de substitutos previstos para o 2º semestre de 

2021, totalize 11 (onze). 

  

Os docentes afirmaram no e-mail que, com essa ampliação, poderia ser incluído no 

planejamento do campus a contratação de um substituto da área de História e um para a área 

de Informática, o que tornaria possível planejamento e discussões para afastamento de todos 

docentes em lista de espera no Edital. 

  

Em resposta, o Presidente disse que o Conselho acolhe a demanda, que deve ser tratada em 

âmbito Institucional, devendo ser constituído um Plano de Capacitação Institucional. 

  

Dito isso, o Presidente esclareceu que, em verdade, o Edital 29/2020 prevê a possibilidade de 

contratação de professores substituto para até 20% do total de professore efetivos no geral, 

não do campus. É uma definição legal que dá margem a interpretações diversas. 

  

Ademais, informou que o campus não tem direito a contratação de professores substitutos. O 

que existe é um banco de valor, sendo que o campus Porto Seguro possui 10 pontos num 

banco equivalente. 

  

Esses 10 pontos podem ser usados na contratação de professores de 40 horas (valor igual a 01 

ponto) ou de 20 horas (valor igual a 0.6 pontos). 

  

Assim sendo, em caso de contratação de substitutos, será preciso trabalhar dentro desses 10 

pontos, não estando de posse de planilha atualizada do campus, que deve ser solicitada para a 

PROEN. 

  

O Edital em questão prevê a aprovação e consequente afastamento dos dois primeiros 

classificados em Porto Seguro, com a possibilidade de contratação de substitutos. 

  

Atualmente, o campus Porto Seguro conta com 07 professores substitutos, sendo que o oitavo 

está em processo de contratação, para área de matemática, sobrando, desta forma, mais duas 



vagas para gerir entre os referidos dois primeiros colocados e demais demandas da Instituição, 

como, por exemplo, afastamentos por motivo de doença, acidente, gestação, dentre outros.  

  

Asseverou, inclusive, que a própria PROEN já orientou que se deve deixar uma margem de 02 

contratações, para esses casos inesperados. Assim, não é recomendada a utilização de todo 

banco de 10 pontos. 

  

Desse modo, fica demonstrada a dificuldade do campus quanto à contratação de substitutos, 

inclusive para atender aos dois primeiros classificados no Edital mencionado. 

  

Por fim, foi informado que tanto a Direção de Ensino, como a Direção Geral, está fazendo um 

estudo minucioso de toda a carga horária dos cursos ofertados, para haver um planejamento de 

contratações de substitutos. 

  

Além disso, haverá uma reunião amanhã, 07/05/21, entre Direção de Ensino e Geral, para 

tratar desses assuntos, de modo a atender à qualificação dos dois primeiros classificados no 

Edital 29/2020. 

  

Nada mais sendo dito pelos Conselheiros presentes, o Presidente passou ao próximo ponto de 

pauta. 

  

3. Apresentação da pesquisa e avaliação do 1º Ciclo das AENPE. 

  

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 1º Ciclo do ano de 2021. 

  

Foram abordados temas como acesso à internet; atividades laborais exercidas pelos alunos; 

solicitação de auxílios; importância da assistência estudantil; empréstimo de tablets pela 

Instituição; rotinas de estudo; qualidade de ensino e aprendizagem; acompanhamento das 

atividades pelos alunos; avaliação do IFBA pelos discentes; alcance das informações 

institucionais; saúde física e mental dos discentes; evasão; retorno das aulas de forma 

presencial; representação estudantil. 

  

O Conselheiro finalizou sua apresentação, expondo que irá disponibilizar a pesquisa para as 

Coordenações e a quem mais se interessar. 

  

O Presidente parabenizou a iniciativa da pesquisa e agradeceu aos envolvidos. 

  

Ademais, o Presidente ressaltou que, quanto ao retorno das atividades, esse não se dará de 

forma abrupta. Será híbrido, mesclando atividades presenciais e remotas. 



  

O Comitê Local Covid-19 irá trabalhar uma proposta para o retorno presencial híbrido, já que 

será necessário o devido planejamento, a partir das diretrizes do Comitê Central, o que será 

oportunamente colocado para apreciação deste Conselho. 

  

A Conselheira Eladyr Boaventura Raykil parabenizou o Conselheiro Roberto Dean Santos de 

Souza por toda sua dedicação, ressaltando sua preocupação com os problemas de 

comunicação professores/estudantes. 

  

O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza agradeceu o apoio e afirmou que a pesquisa 

ainda não está completa, mas haverá discussão ampliada com as Coordenações.  

  

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 17h25min. 
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