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SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021 DO CONSELHO DE CAMPUS – 

PORTO SEGURO 

  

ATA Nº 07, DE 01/07/2021 

   

Local, Data e Hora: 

Porto Seguro – BA, 01/07/2021, 16h04min 

  

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; 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: sem ausência justificada.   

  

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

dos Santos Oliveira e a representante dos Pais de Estudantes, Adriana da Rocha Severino.    

  

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, passou a informar sobre a realização de reunião da Direção Geral, Direção 

Administrativa e Direção de Ensino, que acontecerá na próxima semana, nos dias 07/07/21 e 

08/07/21, para prestação de contas das ações realizadas no primeiro semestre. 

  

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

  

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

  

 2. Aprovação do Regimento dos Colegiados de Cursos Superiores do 

IFBA Campus Porto Seguro 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos passou à apresentação do documento. 

  

Conforme encaminhamento final da última reunião, ocorrida em 17/06/21, as contribuições 

desse Conselho foram enviadas aos Colegiados, sendo completamente acatadas. 

  

Dessa forma, após a apresentação do documento, o Presidente abriu oportunidade para que os 

Conselheiros fizessem suas manifestações. 

  

Nada sendo dito, o Regimento dos Colegiados de Cursos Superiores do IFBA Campus Porto 

Seguro foi aprovado pelo Conselho de Campus, por unanimidade. 

  

3. Proposta de Regulamento para Consulta dos Coordenadores dos Cursos Integrados 

  

O Presidente do Conselho informou que, de acordo com o encaminhamento final da última 

reunião, ocorrida no dia 17/06/21, a proposta foi compartilhada com o corpo docente, 

oportunizando o debate pela comunidade. 

  

Assim, a Conselheira Gabriela Alves Leão, representante do Corpo Docente, passou a 

discorrer sobre as contribuições dos docentes ao documento. 

  

Após a exposição de alguns pontos de vista dos docentes, o Presidente do Conselho abriu 

espaço para as manifestações dos representantes dos técnicos e discentes. 

  



O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza, representante dos discentes, disse que, em 

relação à votação dos estudantes, a proposta inicial era que se desse de forma indireta, 

consultando as turmas, sendo o voto apresentado apenas pelo representante/líder de turma. 

  

Isso contraria a proposta dos docentes, que defendem a votação dos alunos de forma direta. 

  

O Conselheiro Paulo de Oliveira Paixão disse que, em relação à votação dos alunos, pensa ser 

melhor que se dê de forma direta, pois o valor numérico pode não corresponder aos votos 

efetivos.   

  

O Presidente do Conselho disse que, em face do trabalho remoto, pensou-se, a princípio, em 

um modelo simplificado, mas entende a importância das discussões. 

  

Como encaminhamento ficou acertado que a proposta de votação direta pelos alunos será 

compartilhada com os discentes, para debate. 

  

Em relação ao peso dos votos, qual seja 50% para os votos dos servidores (técnicos lotados na 

DIREN e docentes que ministram aulas em um determinado curso no ano corrente) e 50% 

para os votos dos alunos, houve aprovação do Conselho. 

O Conselheiro Rafael Abade Ribeiro levantou a questão de estipulação de critério de 

desempate, ao que respondeu o Presidente que este deverá ser pensado. 

  

Na sequência, o Presidente do Conselho relatou que, a princípio, o processo de votação será 

realizado pelo SUAP. Nesse sentido, possivelmente será necessário criar um grupo de 

trabalho ou comissão para que o pleito aconteça de forma adequada. 

  

Em seguida, a Conselheira Gabriela Alves Leão continuou com a apresentação dos pontos 

levantados pelos docentes. 

  

Disse que, como sugestão dos docentes, em caso de vacância do cargo de coordenador, dentro 

da validade do pleito, poderia constar da proposta que o próximo candidato mais votado 

ocuparia a função. 

  

Ademais, a Conselheira pontuou algumas considerações gerais, como a necessidade de haver 

consulta dos Coordenadores dos Cursos Superiores, o que já está sendo planejado pela 

Direção, bem como consulta a respeito da Direção de Ensino. 

  

Outrossim, aduziu que, da mesma forma como está sendo proposta a consulta dos 

coordenadores de cursos, seja feita consulta similar para as coordenações em geral, como 

CORES, COPEM. 

  



Disse, também, que é de conhecimento geral que poucos docentes demonstram interesse em 

ocupar as coordenações dos cursos, por falta de conhecimento a respeito das atribuições do 

cargo, o que poderia ser revertido com cursos de capacitação, seminários, para os 

profissionais. 

  

Por fim, aventou a possibilidade de haver um assessoramento à função de coordenador. 

  

O Presidente do Conselho disse que, tão logo seja possível, será feito o regulamento para 

escolha dos coordenadores dos cursos superiores, como já dito anteriormente. 

  

Ressaltou que está se buscando um rompimento com o antigo modelo de indicação, o que vem 

sendo feito em um momento atípico, diante do trabalho remoto que se estabeleceu por conta 

da pandemia. Contudo, todos os esforços estão sendo empregados para aumentar a 

participação dentro do sistema democrático da Instituição. 

  

Agradeceu todas as colaborações. 

  

Nada mais sendo dito pelos (as) Conselheiros (as) presentes, o Presidente passou ao próximo 

ponto de pauta. 

  

4. Apresentação dos Resultados da Pesquisa com os Discentes do Superior 

 

A Conselheira Alice Gabriele Reis Santos passou à apresentação dos resultados da pesquisa 

de avaliação do ensino AENPE, no primeiro semestre, com os alunos do superior, na qual 

abordou temas como localização do aluno, acesso à internet, trabalho, auxílio da assistência 

estudantil, matrícula e contexto no ensino AENPE, aprendizado, desempenho do IFBA na 

execução do ensino AENPE, dificuldades, desistências, disciplinas experimentais, meios de 

informação/comunicação com o IFBA, saúde mental, dentre outros. 

  

O Presidente do Conselho agradeceu e fez uma menção elogiosa à Conselheira Alice Gabriele 

Reis e ao Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza. 

  

O Conselheiro Rafael Abade Ribeiro fez algumas considerações sobre a pesquisa e também 

parabenizou os representantes dos discentes pelas pesquisas realizadas. 

  

O Conselheiro Roberto Dean Santos de Souza parabenizou a pesquisa e chamou atenção para 

a questão da saúde mental e para o que pode ser melhorado na comunicação com os alunos. 

  

O Conselheiro Messias Santos Passos parabenizou, igualmente, os representantes dos 

discentes, ressaltando que as coordenações estão se movimentando para resolver a questão das 

disciplinas práticas. 



  

Quanto às gravações das aulas e uso de plataformas, disse que o IFBA não restringiu as 

atividades a apenas uma plataforma, bem como não determinou a gravação das aulas. Dessa 

forma, não se pode impor aos professores que assim o façam. Não obstante, o pedido vem 

sendo reforçado junto aos docentes. 

  

Em relação à matrícula e ao SUAP, a DGTI fez uma atualização, mas os problemas persistem, 

sendo que a CORES tem tido muito trabalho para realizar reparos nos registros dos alunos, o 

que vem comprometendo o bom andamento do setor pela demanda crescente. 

  

Relativamente aos atendimentos psicológicos, há somente um psicólogo no campus, que 

informou à DIREN que vem realizando agendamentos e atendimentos. Contudo, serão feitas 

verificações. 

  

5. O que ocorrer 

  

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 17h55min. 
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