
 
 
 

 
 

 

1ª Reunião ordinária Conselho do Campus de Salvador com a participação 
do Comitê Local de Prevenção e acompanhamento a COVID-19 

Data: 03/02/2022 
Local: Sala de reuniões virtual da Direção Geral do Campus de Salvador 
End.: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa. 
Horário: Das 8h às 10h.  

 
Pauta: 

1. Expediente: 

    1.1 Informes;  

    1.2 Diplomas para os Conselheiros. biênio 2020/2021: Processo SEI 23279.000461/2022-31;  
2. Ordem do dia: 

    2.1 Leitura da ata da 9ª Reunião Ordinária Processo SEI 23279.000172/2022-32; 

    2.2 Ad Referendum -     Aprovação do Relatório Final das Eleições do Conselho do Campus de Salvador 

para o biênio 2022_2023 - Processo SEI nº 23279.006785/2021-01. Relator: Conselheiro Ives Lima de Jesus  

    2.3 Definição do conjunto de atividades do PRG, Resolução 37/CONSUP de 23 de dezembro de 2021 para 

o início do Ano Letivo 2022 - Processo SEI nº 23279.005195/2021-52 – Relator: Conselheiro Ives Lima de 

Jesus.  

3. O que ocorrer.  

 

 

Encaminhamentos: 

A reunião foi iniciada as 8:15 pelo presidente do conselho Professor Ives Lima, desejando 

boas-vindas a todos/as conselheiros/as e agradecendo a presença de todos. Dessa forma, 

passou de imediato aos informes: Encontro Acadêmico 2022 de 07 a 09 de fevereiro; 

Acolhimento 2022 de 10 a 11 de fevereiro; Antecipação do orçamento 2022, baseado na 

planilha CONIF: 1/18 avos para Ação “20RL- Funcionamento e  1/12 avos para Ação 2994 

– Assistência Estudantil”: $632.457,38 e R$367.734,72; Comissões de assédio e 

sindicâncias todas encerradas e enviadas para correição em 2021 (correição recomendou a 

recondução de 01 comissão) – esse ano já surgiu uma possível sindicância sobre assédio 

moral; Edital para candidatura de servidores para compor SCPPD; Nova sala da 

Coordenação do Departamento de Filosofia – A310; Implantação do Laboratório do projeto 

PETROGRAL – DEPEQ; Novo espaço para o grêmio estudantil e para os diretórios 

acadêmicos, atléticas e empresa júnior no pavilhão C; Início do processo de reforma dos 

banheiros do salão nobre e do pavilhão K – processo: 23279.000558/2022-44. Começada 

a ordem do dia, foi apresentada a todos os conselheiros(as) a ata da 7ª Reunião 

Ordinária Processo SEI 23279.000172/20221-32, a qual foi aprovada sem ressalvas. 

Iniciada a relatoria do processo de Aprovação do Relatório Final das Eleições do 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa


 
 
 

 
 

 

Conselho do Campus de Salvador para o biênio 2022_2023 - Processo SEI nº 

23279.006785/2021-01, tendo como relator o Conselheiro Ives Lima de Jesus,  que 

apresentou o mesmo e justificou a aprovação AD-Referendum, uma vez que ele descreve 

o processo eleitoral que transcorreu sem nenhuma intercorrência e já foi publicado na 

página do campus. Conselheiro  Mauricio pergunta se é possível reabrir a eleição dos 

TAES, tendo em vista que só dois se candidataram – Professor Ives solicita que o 

conselheiro faça a solicitação formal para que possamos encaminhar a Projur para  

esclarecimentos. Encaminhado para a votação do processo, este, obteve aprovação por 

unanimidade dos conselheiros presentes e  também aprovado a solicitação da reitoria para 

emissão da portaria, ficando para a próxima reunião ordinária a posse dos novos membros. 

Em tempo o conselheiro presidente agradeceu a todos os conselheiros que se despedem 

deste conselho pelo brilhante trabalho desenvolvido no conselho do campus durante o 

biênio 2021.2021.  Findo o item encaminhou-se para o principal ponto de pauta que trata 

da Definição do conjunto de atividades do PRG, Resolução 37/CONSUP de 23 de 

dezembro de 2021 para o início do Ano Letivo 2022 - Processo SEI nº 

23279.005195/2021-52, tendo como Relator o Conselheiro Ives Lima de Jesus. Encerrada 

a relatoria, apresentada a proposta definida como: “Entendendo que a Educação precisa ser 

vista como prioridade por toda sociedade, que a formação dos estudantes após dois anos 

sem atividades presenciais e alguns estudantes sem conhecer a própria escola fica 

comprometido, que a gestão do campus sempre atuou para preservar nossas vidas e nossa 

saúde, o Comitê Local de Prevenção e Combate a COVID do campus de Salvador, solicita 

a permanência do campus de Salvador na FASE 03 do PRG, por mais 30 dias, de acordo 

com a Resolução 39 de 23 dezembro de 2021, com a realização das atividades descritas na 

própria resolução para a referida FASE 03 e um avanço gradativo à FASE 04 no transcorrer 

do semestre 2022.1, a ser analisado posteriormente. Para as atividades de ensino caberá às 

Coordenações dos Cursos em parceria com a DE_DAES_DAEP definirem as 

“componentes práticas essenciais”, com o cumprimento dos protocolos de biossegurança, 

que terão atividades presenciais a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, seguindo o 

planejamento realizado pela DE, coordenações de cursos e departamentos acadêmicos, 

segundo o processo SEI 23279.005822/2021-55: b) Para as disciplinas teóricas, o horário 

vai ser planejado da seguinte forma: - 50% da CH presencial (aula síncrona, em caso de 



 
 
 

 
 

 

impedimento para realização de presencial) - 50% da CH assíncrona (aula assíncrona até a 

volta do 100% presencial, que ocorrerá de forma escalonada, segundo a Resolução nº 28 e 

devidamente avaliada pelo Comitê COVID e aprovada pelo Conselho do Campus) c) As 

disciplinas teórico-práticas terão a seguinte organização: aulas síncronas teóricas e/ou aulas 

presenciais práticas. Ou seja, disciplinas de laboratório precisam ter suas práticas 

planejadas no modo presencial. Cada curso deve definir o quantitativo de grupos de práticas 

por turma e de estudantes por grupo. As atividades de extensão, pesquisa e pós-graduação 

estão 100% liberadas, seguindo o previsto da Resolução 39/CONSUP de 23/12/21; As 

atividades de gestão poderão ser realizadas de modo remoto ou presencial, por 

escalonamento, registrados por processo SEI, considerando os casos previstos da 

Resolução 37/CONSUP, de acordo com o horário de funcionamento do campus e o 

conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão que estejam sendo 

realizadas/previstas, e de modo que o setor permaneça em pleno funcionamento e 

atendimento ao público, quando couber.” Diversos questionamentos foram apresentados 

pelos conselheiros(as), os quais destacam-se para registro: Conselheiro Ricardo Bahia, 

avulta em sua fala do aumento de casos e que a variante Omicron se propaga muito 

rapidamente, concordando com a relatoria apresentada. Conselheiro Pablo registra o anseio 

da categoria Técnico administrativa, afirmando que a gestão tem feito reuniões com os 

estudantes e não tem feito reuniões com os TAES, reitere ainda a importância de fazer 

reunião com os mesmos. Conselheiro Ives afirma que a última reunião foi realizada com 

Técnicos Administrativos e docentes. Sugeriu quanto aos Epis disponibilizados no campus, 

afirmando que a máscara oferecida pelo campus é de pano, poderíamos ver se podemos 

adquirir máscara  FC95. Professor Ives informa que as aquisições foram realizadas no 

início da pandemia em 2020, mas fará uma consulta ao serviço médico do campus para  

saber da necessidade imperiosa de adquirir as máscaras para os servidores que estiverem 

em trabalho presencial. O conselheiro Pablo afirma também que ao retornarmos o ensino 

híbrido as práticas  podem chocar com as aulas teóricas. Conselheiro Ives agradece a fala 

do conselheiro Pablo e informa que as aulas não irão chocar; Conselheiro Ricardo 

Bahia(Diretor de Ensino), refutou a afirmação explicando que a comissão de horários do 

campus planejou múltiplos calendários para as diversas possiblidades que poderíamos 

enfrentar no início do ano letivo de 2022 e que o ajuste dos horários será realizado agora 



 
 
 

 
 

 

junto com os docentes, se não for possível o ajuste de horário usa-se os laboratórios 

(INFOCENTRO). Conselheira Rita Nano declara que a decisão de retorno híbrido foi 

extremamente acertada. Professor Jeferson Coutinho(Comitê COVID) fala da vontade de 

todos para retorno, mas o aumento da variante é muito grande e a contaminação é muito 

rápida, Patrick Ryan Candido Campos (Comitê Covid/estudante) manifesta o  apoio a fase 

3 do PGE.  Professor Ives Lima informa ainda que o acesso dos servidores está liberado, o  

passaporte de vacina  será explicado pela DGP  em via circular e o CONSUP irá deliberar 

sobre isso. Finalizada as falas, reiterou-se a proposta do relator  e apresentou-se 3 opções 

para voto dos conselheiros assim determinado em três pontos: 1. Encaminho pelo retorno 

à fase 2, para que haja maior tempo para que seja planejada uma compra de EPIs 

adequados contra a Ômicron, e em função da alta taxa de transmissibilidade da nova 

variante. Teremos um mês para analisar a situação, acessar à fase 3 e no máximo em 2 

meses acessar à fase 4 ( a depender da situação). 2. Seguir o voto do relator, mantendo 

o campus na FASE 03. 3. Abstenção. O resultado após a finalização dos votos 

estabeleceu-se como : a)Dois votos; b)onze votos; c)nenhum voto abstenção. Destarte 

aprovou-se a manutenção do campus na FASE DA PRG, conforme proposta do relator. O 

conselheiro presidente Ives Lima agradeceu ao conselho e ressalta que neste conselho a 

democracia sempre foi respeitada. Passando para o próximo ponto de pauta diplomou os 

conselheiros e que o gabinete do campus de Salvador irá encaminhar via e-mail a cópia 

digitalizada dos mesmos. Informo aos presentes que irá encaminhar um ofício para renovar 

a indicação dos conselheiros do estado, da prefeitura e também que em substituição a 

Polícia Militar devemos convidar a FAPESB( Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia), reiterando a parceria entre o IFBA/campus de Salvador e Polícia Militar da 

Bahia. Nada mais havendo a tratar o Diretor Geral e presidente do conselho Sr. Ives Lima, 

encerrou a reunião, a qual eu Claudete Rejane Blatt, anexei a lista de assinaturas da RNP e 

os diálogos do chat da sala virtual e lavrei a presente ata, a qual será anexada ao SEI do 

Conselho do Campus e disponibilizada a todos/as para as devidas correções e comentários, 

que após, será assinada por todos os membros presentes. 

 



 
 
 

 
 

 

Lista de Presença: 
1. Ives Lima de Jesus - DG 
2. Jeferson Coutinho - Comitê COVID 

3. Lucyvanda Amorim Moura 
4. Catiane Rocha Passos de Souza 

5. Luanda Kívia de Oliveira Rodrigues (DIREC) 
6. Newman Nobre de Santana 

7. Fabiana Nascimento Ribeiro 
8. Maria Estela Smolka Ramos 

9. Lidice Almeida Arlego Paraguassu (Comitê COVID/DTSBio) 
10. Patrick Ryan Candido Campos (Comitê Covid) 

11. Eduardo Seixas (DAES) 
12. Frederico Augusto Wegelin  

13. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 
14. Rita Maria Weste Nano 

15. Anete Cardoso Cruz (DAEP) 
16.Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 
17. Eduardo Marinho Barbosa (DPGI) 

18. Ricardo Bahia Rios (DE) 
 

   
Chat público 

[07:57] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO: Bom dia! 

[07:57] Ives Lima: Bom dia a tod@s 

[07:58] Ricardo Bahia: Bom dia 

[07:58] eduardoseixas: Bom Dia! 

[07:58] Santana: Bom dia. 

[07:58] jefersongabriel: Bom dia a todos e todas! 

[08:01] Lucyvanda Amorim Moura: bom dia a tod@s 

[08:01] Marcus Oliveira: Bom dia 

[08:02] Estela Smolka: Bom dia! 

[08:03] claudete: https://eduplay.rnp.br/portal/videolive/154471 

[08:03] jefersongabriel: Obrigado 



 
 
 

 
 

 

[08:04] Catiane Rocha: Bom dia colegas! Desejo um ano letivo de muita saúde, paz e 

realizações. 

[08:05] Catiane Rocha: ok 

[08:05] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Bom dia a tod@s. 

[08:10] claudete: Bom dia, por favor, assinem a lista de presença nas notas 

compartilhadas 

[08:12] Patrick Ryan - representante discente: Aparece normal 

[08:12] Lucyvanda Amorim Moura: normal, aqui 

[08:12] Patrick Ryan - representante discente: Para mim, pelo menos. Bom dia! 

[08:12] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Esta normal a aqui também. 

[08:12] Estela Smolka: Normal aqui 

[08:15] Bem-vindo(a) a Diretoria Geral - IFBA-SSA! Para convidar outros participantes 

para a conferência, utilize a URL https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-

ifba-ssa. 

Para compartilhar o seu microfone, clique no botão com um telefone (na barra de botões 

abaixo da apresentação). Use um headset para ter uma melhor experiência de áudio com 

menos ruídos. 

Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque sip:59446@sip.mconf.rnp.br. 

Esta conferência está limitada em 120 participantes. 

Para mais informações, clique aqui. 

[08:15] Eduardo Marinho - DPGI: Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso. 

[08:17] lidicearlego: Bom dia! 

[08:20] jefersongabriel: O senhor poderia explicar rapidamente qual a função da SCPPD? 

[08:20] jefersongabriel: Mesma função da CPPD? 

[08:24] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: Bom dia a Tod@s! Um ótimo retorno e um 

ano de 2022 abençoado pra tod@s! 



 
 
 

 
 

 

[08:24] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: Desculpe-me o atraso tb! 

[08:27] Eduardo Marinho - DPGI: A DPGI foi contemplada com sua fala, Prof. Ives. 

Desejamos um excelente retorno às atividades. 

[08:28] jefersongabriel: Obrigado pela explicação, professor Ives. 

[08:35] Eduardo Marinho - DPGI: Sim. 

[08:38] Pablo Castro Lemos: Professor posso falar? 

[08:41] ritanano: Bom dia a todos. Desculpe o atraso 

[08:42] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Quando tem eleição 

suplementa a eleição que foi realizada é cancelada e é feito uma nova eleição com tod@s 

@s candidat@s. 

[08:44] andresouza: Bom dia 

[08:47] Frederico Augusto Wegelin: Bom dia a todos e todas! 

[08:53] jefersongabriel: Quando tiverem esses resultados, peço-lhes que compartilhem os 

números com o comitê local, por gentileza 

[08:54] Ives Lima: Certo, Jeferson 

[08:55] claudete: Certo professor Jeferson, vou compartilhar o processo sei com as 

solicitações e resultados. 

[08:55] jefersongabriel: Obrigado, Ives e Claudete! 

[09:04] Ives Lima: Inscrições: 

[09:04] Ricardo Bahia: Inscrição 

[09:04] Pablo Castro Lemos: Peço inscriçao 

[09:04] jefersongabriel: Inscrição 

[09:05] Ives Lima: Inscrição: Ricardo, Pablo, Jeferson 

[09:05] ritanano: Inscrição 

[09:05] Eduardo Marinho - DPGI: Inscrição. 



 
 
 

 
 

 

[09:06] Ives Lima: inscrição:  Pablo, Jeferson, Rita , Eduardo 

[09:08] Eduardo Marinho - DPGI: sim 

[09:08] Ives Lima: inscrição: Jeferson, Rita , Eduardo 

[09:11] Ricardo Bahia: O relatório é para a manutenção na fase 3 

[09:17] Pablo Castro Lemos: Que bom. eu imagino a logistíca 

[09:18] Patrick Ryan - representante discente: Inscrição 

[09:19] Ives Lima: inscrição: Jeferson, Rita , Eduardo, Mauricio 

[09:20] Mauricio Castro: Se for possível, não tô querendo me inscrever por agora 

[09:20] Ives Lima: Certo 

[09:22] Pablo Castro Lemos: Eu queria fazer um encaminhamento, após as inscrições 

[09:23] Ives Lima: Peço que escreva nas notas compartilhadas seu encaminhamento 

[09:23] Pablo Castro Lemos: Também Jeferson 

[09:26] jefersongabriel: Beleza 

[09:27] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Parabéns pela fala prof. 

Jeferson. 

Me senti contemplada na sua fala.  

E parabéns a gestão e ao comitê de combate ao COVID pelo comprometimento com 

situação que estamos enfrentando . 

[09:27] Ives Lima: inscrição:  Rita , Eduardo 

[09:33] Mauricio Castro: Inscrição 

[09:33] Patrick Ryan - representante discente: Eu havia me inscrito também 

[09:37] jefersongabriel: Fala perfeita da professora Rita Nano. Hoje teremos reunião de 

ajuste do integrado... 

[09:43] Ives Lima: Inscrições: Patrick 



 
 
 

 
 

 

[09:44] Ives Lima: inscrições: Patrick, Mauricio 

[09:45] ritanano: Inscrição 

[09:50] Ives Lima: inscrições: Patrick, Mauricio, Rita 

[09:50] Ricardo Bahia: Inscrição 

[09:51] Ives Lima: inscrições:  Mauricio, Rita, Bahia 

[09:54] Ives Lima: inscrições: Rita, Bahia 

[09:58] Pablo Castro Lemos: Como o Professor Eduardo Marinho falou, é praticamente 

impossível fazer esse ajuste de horário no superior. 

[10:03] Ives Lima: b) Para as disciplinas teóricas, o horário vai ser planejado da seguinte 

forma: 

- 50% da CH presencial (aula síncrona, em caso de impedimento para realização de 

presencial) 

- 50% da CH assíncrona (aula assíncrona até a volta do 100% presencial, que ocorrerá de 

forma escalonada, segundo a Resolução nº 28 e devidamente avaliada pelo Comitê 

COVID e aprovada pelo Conselho do Campus) 

c) As disciplinas teórico-práticas terão a seguinte organização: aulas síncronas teóricas 

e/ou aulas presenciais práticas. Ou seja, disciplinas de laboratório precisam ter suas 

práticas planejadas no modo presencial. Cada curso deve definir o quantitativo de grupos 

de práticas por turma e de estudantes por grupo. 

[10:08] Ives Lima: Art. 15 - 

A Fase 3 do Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais ocorrerá com o 

retorno de até 75% do efetivo de servidores(as) e estudantes das unidades do IFBA, de 

forma escalonada. 

[10:10] Eduardo Marinho - DPGI: Sim. 

[10:10] Ricardo Bahia: estamos te ouvindo 

[10:10] Eduardo Marinho - DPGI: Tá ok. 

[10:10] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: .Estamos te ouvindo Ives. 

[10:10] Lucyvanda Amorim Moura: ouvindo 



 
 
 

 
 

 

[10:10] Catiane Rocha: Estamos ouvindo todos 

[10:10] Estela Smolka: Ouvindo todos 

[10:11] jefersongabriel: ouvindo todos 

[10:11] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: ouvindo todos 

[10:11] Catiane Rocha: Bahia tá falando 

[10:11] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Bahia está falando. 

[10:11] Ives Lima: Já ouço 

[10:13] Estela Smolka: De todo modo, os que têm condição de risco podem solicitar 

trabalho remoto 

[10:14] Ricardo Bahia: Não falou 

[10:18] Estela Smolka: Entendi que estão preocupados com 75% presencial para os 

técnicos, 50% é fase 2, talvez essa seja o problema 

[10:18] jefersongabriel: Resolução 39/2021 

[10:18] jefersongabriel: Parágrafo único - Outros dados como a taxa de ocupação dos 

leitos de UTI-COVID, bem como o número 

absoluto de leitos por habitantes, podem ser considerados na análise do Comitê Local 

para a solicitação de 

acionamento da fase. 

[10:19] jefersongabriel: Analisamos dentro de um contexto 

[10:19] jefersongabriel: Logo, valido o que o professor Ives tá trazendo 

[10:20] Estela Smolka: Isso, pode voltar atrás a qq momento (se não me engano, a 

resolução fala em 80% de ocupação) 

[10:21] Ives Lima: Inscrição: Bahia 

[10:23] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: As coordenações são quem 

conhecem a realidade de cada curso. É dificil para a gestão ou o conselho informar qual 

disciplina ou não deve ser realizada presencialmente 



 
 
 

 
 

 

[10:24] Patrick Ryan - representante discente: Fui informado de que houveram perguntas 

lá na sala espelho 

[10:25] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: Ives 

[10:25] Catiane Rocha: cortou 

[10:25] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: tá ruim o som 

[10:25] Estela Smolka: Tbm não  ouço 

[10:25] Ives Lima: Estou aqui 

[10:26] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: saia e entre 

[10:26] Profª Anete Cardoso Cruz - DAEP: não estamos te ouvindo 

[10:27] Eduardo Marinho - DPGI: Tbm não vi desrespeito algum na sua fala, Jeferson. 

[10:27] Ives Lima: Voltei 

[10:29] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Me inscrevo 

[10:32] Patrick Ryan - representante discente: Fiz uma alteração no encaminhamento 02, 

Diretor, porque estava fase 04 no lugar de fase 03 

[10:32] Ives Lima: Vejam os encaminhamentos no CHAT 

[10:32] Ives Lima: Obrigado, Patrick 

[10:33] Ives Lima: 1. Encaminho pelo retorno à fase 2, para que haja maior tempo para 

que seja planejada uma compra de EPIs adequados contra a Ômicron, e em função da alta 

taxa de trasmissibilidade da nova variante. Teremos um mês para analisar a situação, 

acessar à fase 3 e no máximo em 2 meses acessar à fase 4 ( a depender da situação).   

        2. Seguir o voto do relator, mantendo o campus na FASE 03 

        3. Abstenção 

[10:34] jefersongabriel: Lembrando que apenas os conselheiros e conselheiras tem poder 

de voto 

[10:34] Ives Lima: Exatamente, Jeferson 

[10:38] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Manter o campus na fase 3 



 
 
 

 
 

 

[10:38] Patrick Ryan - representante discente: Houve uma pesquisa entre os estudantes, 

com 1037 votantes, e a maioria se manifestou pela fase 03. 

[10:38] ritanano: Sim 

[10:38] ricardo: Manter campus na fase 3 

[10:38] Mauricio Castro: Ives 

[10:39] Marcus Oliveira: manter a fase 3 ´e mais prudente 

[10:39] ritanano: 2 

[10:39] Marcus Oliveira: ok 

[10:39] Catiane Rocha: 2 

[10:39] Mauricio Castro: Isso, solicito que seja votado pelo chat. 

[10:39] Ives Lima: A. Encaminho pelo retorno à fase 2, para que haja maior tempo para 

que seja planejada uma compra de EPIs adequados contra a Ômicron, e em função da alta 

taxa de trasmissibilidade da nova variante. Teremos um mês para analisar a situação, 

acessar à fase 3 e no máximo em 2 meses acessar à fase 4 ( a depender da situação).   

        B. Seguir o voto do relator, mantendo o campus na FASE 03 

        C. Abstenção 

[10:40] Mauricio Castro: A 

[10:40] Ricardo Bahia: B 

[10:40] Marcus Oliveira: B 

[10:40] Pablo Castro Lemos: A 

[10:40] Eduardo Marinho - DPGI: B 

[10:40] lidicearlego: Lidice - B 

[10:40] Lucyvanda Amorim Moura: B 

[10:40] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO: B 

[10:40] Frederico Augusto Wegelin: B 



 
 
 

 
 

 

[10:40] Ives Lima: B 

[10:40] ritanano: B 

[10:40] Estela Smolka: B 

[10:40] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: B 

[10:40] Catiane Rocha: B 

[10:40] lidicearlego: Ok! Professor! 

[10:41] Patrick Ryan - representante discente: 11 votos no B, não? 

[10:41] ritanano: Sim 

[10:41] Lucyvanda Amorim Moura: sim 

[10:42] Ives Lima: Resultado: 

        A. Dois votos 

        B. onze votos 

        c. nenhum voto 

[10:43] Pablo Castro Lemos: Tenho uma dúvida professor 

[10:43] Catiane Rocha: Claudete não consegui baixar o diploma pelo SEI tem como nos 

enviar por email? 

[10:44] Mauricio Castro: Tenho uma dúvida também com relação aos testes de Covid 

feitos no Campus. O senhor pode falar como está sendo feita a seleção pra quem pode 

fazer o teste? 

[10:44] ritanano: Ives queria falar 

[10:45] Catiane Rocha: maravilha, obrigada 

[10:45] Ives Lima: `+ 

[10:45] Pablo Castro Lemos: Pode falar comigo diretamente Professora. 

[10:46] Estela Smolka: Posso falar? 



 
 
 

 
 

 

[10:48] ritanano: Poderia fazer uma divulgação dos emails dos setores. 

[10:49] Pablo Castro Lemos: Estamos na fase 2 na reitoria ainda. 

[10:49] ritanano: Obrigada Pablo, mas sao outros servidores 

[10:49] Pablo Castro Lemos: Tem na página da DGP os emails 

[10:49] Frederico Augusto Wegelin: poderia falar? 

[10:49] Mauricio Castro: Tenho uma dúvida também com relação aos testes de Covid 

feitos no Campus. O senhor pode falar como está sendo feita a seleção pra quem pode 

fazer o teste? 

[10:49] Mauricio Castro: Ives 

[10:50] Ives Lima: Mauricio, os testes estão livres, tem que ver agenda do SMO 

[10:52] ritanano: Entao vou comunicar aos servidores para usarem os emails dos setores e 

do gabinete. Certo Stella e Pablo 

[10:54] jefersongabriel: Bom dia, pessoal! Um abraço e até mais! 

[10:54] Catiane Rocha: Agradeço e parabenizo a tods que construíram essa gestão do 

Conselho. Foi muito bom fazer parte dessa equipe. 

[10:54] Lucyvanda Amorim Moura: quero agradecer a tod@s conselheir@s pela parceria, 

pelo grande aprendizado! um excelente mandato para nov@s conselheir@s 

[10:54] Estela Smolka: Mais uma vez agradeço e desejo um bom mandato aos novos 

[10:54] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO: Bom dia a tod@as! Obrigada! 

[10:54] Marcus Oliveira: Abraços 

[10:54] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Abraço para tod@s. 


