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        CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

1ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 25/02/2021 

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 11h.  

 

Conselheiros presentes: 

DIRETOR GERAL: Ives Lima de Jesus; 

DIRETOR DE ENSINO: Ricardo Bahia Rios; 

DIRETOR DPGI: Lurimar Smera Batista;  

DIRETORA DE EXTENSÃO: Andréa Bitencourt; 

REPRESENTANTE PAIS: Lucyvanda Amorin Moura; 

REPRESENTANTES DOCENTES: Maria Estela Smolka Ramos; Marcus Vinicius 

Linhares de Oliveira, Rita Maria Weste Nano; 

REPRESENTANTE TÉCNICOS:  Priscila Uzêda Pereira do Vale; Mauricio Assis de 

Castro Sotero Filho 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO: Guilherme de Aquino 

Fernandes Sousa 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: José Dias Santos. 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL: Frederico Wegelin;  

REPRESENTANTE DOS EX-ALUNOS: Marcia Virginia Aragão Gonzalez.  

 

Convidadas/os: 

    1. Nadija Brunelli Santana - DEPAE 

    2. Vanessa Mutti de Carvalho Miranda – DAEP 

    3. Hortência Nepomuceno -DIREC 

 

 

Justificativa de ausência: Catiane Rocha  

 

Pauta:  

 1. Expediente;  

 2. Ordem do dia:  

    2.1 Leitura da ata de 17 de dezembro de 2020;  

    2.2 Relatoria do Processo nº 23279.003660/2020-30, Conselheira Sra. Priscila Uzeda 

–   Regulamentação do Exercício domiciliar do Campus de Salvador;     

3. O que ocorrer. 

 

 

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

A reunião foi iniciada pelo Professor Ives às 08:12 desejando boas-vindas a todos os 

conselheiros e desejando que todos estejam bem, devido ao alto nível da pandemia, dando 

sequência, entrou  imediatamente na pauta de expediente, apresentando os informes: 

Justificou a ausência de conselheira Catiane Rocha, devido a estar ausente por estar em 

aula síncrona no momento, deu posse ao conselheiro Marcus Vinicius Linhares de Oliveira, 

passando para os informes: i) Resolução 30 de dezembro de 2020, calendário de 2021; ii) 

aprovação da jornada de trabalho dos TAE e que esse ainda encontra como plano de 

trabalho da reitoria, sendo aprovada no CONSUP e que o campus procederá como indica 

a Resolução quando efetivada; iii) encontra-se aberto a inscrição para representantes no 

CONSUP; iv)  PROSEL,  vagas para o campus de Salvador em 2022 - 210 vagas para 

integrado de acordo com as condições do campus, 10 vagas por turma a ser oferecida no 

próximo PROSEL, a Conselheira Rita Nano sugeriu a oferta da disciplina  Ciências no 

SIIF, para fortalecer o conhecimento de Química, Física, principalmente, e Biologia). 

Seguindo a ordem do dia: apresentou-se a ATA de 17 de dezembro de 2020, feita as 

considerações pelo conselheiro Mauricio, esta foi aprovada por unanimidade e será 

publicada na página do campus. Passando para  a Relatoria do Processo nº 

23279.003660/2020-30,  o presidente agradeceu a comissão anterior, representada pelo Sr. 

José Antônio(membro da comissão) e também agradeceu a presença da Diretora da 

DEPAE, para auxiliar na elaboração da regulamentação. Iniciada a apresentação da  

Conselheira Sra. Priscila Uzeda definiu-se a metodologia e por sugestão do presidente e 

passou-se a discussão da regulamentação da resolução. As discussões foram amplas para 

item da regulamentação, não sendo possível finaliza-la nessa reunião, dessa forma acordou-

se entre os conselheiros o prosseguimento na próxima reunião ordinária ( questionamentos 

que ficaram de ser dirimidos pela relatora para a próxima reunião( Revisar o requerimento 

ou elaborar um requerimento especifico para solicitação de atendimento domiciliar;  2) O 

campus de Salvador deverá  adequar o horário do setor de protocolo para atendimento das 

demandas, turnos). Dando continuidade à reunião no item o que ocorrer  aprovou-se a 

sugestão da “Oferta da disciplina Ciências no CIIF, para fortalecimento do conhecimento 

em Química e Física, e  Biologia”. Os conselheiros foram informados que  o Orçamento 

da assistência de 2020 foi todo utilizado e não poderemos usar o recurso de 2021. O 
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presidente do Conselho informou aos conselheiros presentes que fomos interpelados pela 

reitoria e Proen quanto ao executarmos no campus de Salvador o ano letivo de 2021, 

apresentou-se uma votação para que todos pudessem expressar sua opinião quanto a 

manutenção desse e de uma consulta jurídica a Projur, onde todos os conselheiros foram 

favoráveis. 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 da sala virtual e lavrei a presente ata, a qual será anexada ao SEI do 

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

que após, será assinada por todos os membros presentes. 

Lista de Presença (extraída das Notas compartilhadas RNP): 

     

   1. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 

    2. Lucyvanda Amorim Moura 

    3. Ives Lima de Jesus 

    4. Priscila Uzêda 

    5. Lurimar Smera Batista 

    6. Marcia Virgínia Aragão Gonzalez 

    7. Maria Estela Smolka Ramos 

    8. José Dias dos Santos Neto 

    9. Rita Maria Weste Nano 

    10. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

    11. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

    12. Frederico Augusto Wegelin     

    13. Ricardo Bahia Rios 

    14. Hortência Nepomuceno- Direc 

     

Convidadas/os: 

    1. Nadija Brunelli Santana - DEPAE 

    2. Vanessa Mutti de Carvalho Miranda – DAEP 

    3. Hortência Nepomuceno -Direc 

 
 

Chat da reunião 

 

 

 [07:24] Bem-vindo(a) a <b>Diretoria Geral - IFBA-SSA</b>! Para convidar outros 

participantes para a conferência, utilize a URL <u><a 

href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa" target="_blank" 

target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-

ssa</a></u>.<br><br>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.<br><br>Para conectar a partir de um 

dispositivo SIP, disque <u>sip:46890@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência 
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está limitada em <b>75 participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, <a 

href="https://ajuda.rnp.br/conferenciaweb" target="_blank"><u>clique aqui</u></a>. 

[07:29] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:35] Ives Lima : Bom dia Claudete 

[07:55] Priscila Uzeda : Bom dia! 

[07:57] Lucyvanda Amorim Moura : Bom dia a tod@s 

[08:00] Lucyvanda Amorim Moura : bom dia, Prof. Ives. estou sem microfone 

[08:00] Ives Lima : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[08:00] Lurimar S Batista : Bom dia!!! 

[08:01] Lucyvanda Amorim Moura : Bom dia, profa. Claudete. Sim. Vou ver se consigo 

ativar 

[08:01] Lucyvanda Amorim Moura : talvez eu tenha que sair e voltar 

[08:02] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Bom dia a todos e todas 

[08:02] Catiane Rocha : Bom dia companheirxs! 

[08:03] Catiane Rocha : Prof. Ives, não assinarei a lista pq não ficarei na reunião, pois 

terei aulas. Vim apenas falar aos colegas da minha condição nesse 2021.1, porque esterei 

me ausentando das reuniões. 

[08:03] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Só para avisa-los, faltou energia aqui no 

bairro e estou acessando pelo celular,  caso eu saia de repente da reunião é pq acabou a 

bateria 

[08:03] claudete : Sra. Lucyvanda, sugiro sair e entrar novamente 

[08:05] Estela : Bom dia! 

[08:06] Nadija Brunelli : Bom dia a tod@s! 

[08:06] Lucyvanda Amorim Moura : Grata, Profa. Claudete, vou seguir assim mesmo. Se 

precisar me colocar, farei pelo chat 

[08:06] Ives Lima : Ciente. Catiane. Obrigado pela presença e justificativa 

[08:09] Ives Lima : Ainda não tempos quórum. Vamos aguardar 

[08:09] Guilherme de Aquino F Sousa : Bom dia!! 

[08:12] Estela : Bom dia, Ives! 

[08:13] Nadija Brunelli : Bom dia! É capaz do decretarem lockdown 

[08:14] Nadija Brunelli : Acho que é extremamente necessário, pelo menos por uma 

semana, 14 dias 

[08:14] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Música boa 

[08:14] Estela : Deus nos ajude! 

[08:14] Jose Antônio : Bom dia a todos 

[08:14] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Deus tenha misericórdia de nós 

[08:15] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[08:16] Catiane Rocha : Muito bem vindo Marcos! 

[08:16] Marcus Oliveira : Obrigado, Catiane e Ives 

[08:17] claudete : Desculpa, já corrijp 

[08:17] ritanano : Bom dia a todos 

[08:17] Estela : Bem vindo, Marcos! 

[08:17] Pablo : Bom dia. 

[08:18] Catiane Rocha : Como comunicado, precisarei sair da reunião. Agradeço a 

compreensão de tods! Considero essa pauta de hoje de extrema importância pq o 

exercício domicilar é uma das questões complexas para tods envolvidos. Boa reunião a 

tods!! 

[08:19] Ricardo Bahia : Bom dia 

[08:19] Ricardo Bahia : Boa aula, Cat 
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[08:19] Catiane Rocha : Grata! Até 

[08:23] claudete : Informo ter enviado  o termo de posse correto ao Conselheiro Marcus. 

[08:32] ritanano : Ives acho importante a disciplina Ciências seja ofertada no SIIF, para 

fortalecer o conhecimento de Quimica, Fisica, principalmente, e Biologia 

[08:34] Lucyvanda Amorim Moura : muito importante essa sugestão, profa. Rita 

[08:34] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Ives sobre a oferta de disciplinas, tem 

inclusão de língua portuguesa? 

[08:35] Ricardo Bahia : Teremos: Português e Redação/Intepretação de texto 

[08:35] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Obrigada Ricardo 

[08:39] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : De acordo com o teor da ata 

[08:39] claudete : Fiz apenas uma correção, pois havia escrito o nome da Sra. Nadija com 

conselheira 

[08:39] claudete : ok 

[08:40] claudete : Já corrigi ambos 

[08:43] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Sim 

[08:44] Ives Lima : Conselheiro Marcos, já enviei para seu whatsapp seu termo de posse 

com as correções 

[08:46] Marcus Oliveira : Recebido, Ives 

[08:51] Frederico Augusto Wegelin : Bom dia a todos. 

[08:52] Marcus Oliveira : Inscrições: 

[08:52] Ives Lima : Bom dia Conselheiro Frederico 

[08:56] Ives Lima : A Lei marcada em vermelho é L6202/75 

[08:56] Ives Lima : LEI No 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975. 

 

Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído 

pelo Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. 

[08:59] Marcus Oliveira : SMO homologa 

[08:59] Nadija Brunelli : Só que esse trecho é cópia integral das normas 

[09:00] Nadija Brunelli : Me inscrevo sobre esse item 

[09:02] Estela : Quando meu irmão teve hepatite na universidade, ele recebeu a visita de 

um médico do SMU para ter atendimento domiciliar 

[09:06] Ives Lima : Onde lê-se GRA3 não deveria ser GRA, ou as GRA2 e 3 têm 

procedimentos diferentes? 

[09:08] Nadija Brunelli : Tem procedimentos diferentes 

[09:09] Marcus Oliveira : Tem que comunicar ao discente também a não homologação 

[09:11] Ives Lima : Esse formulário deve ser editável 

[09:14] Nadija Brunelli : Eu sugiro até a divisão desse capítulo em dois 

[09:14] Nadija Brunelli : Tipo, um de organização e outro de execuçaõ 

[09:16] Nadija Brunelli : Posso esclarecer essa dúvida 

[09:18] Marcus Oliveira : Inscritos: 

[09:21] Pablo : Concordo com Bahia. 

[09:21] Estela : Gra fica limitado ao atendimento após as 15h 

[09:22] Pablo : Eu acredito que até os formulários podem ser padronizados 

[09:22] Nadija Brunelli : Não sou conselheira, mas concordo 

[09:23] Dionísio Leite da Conceição : A abertura de qualquer processo que envolva gra 

deveria partir do proto olo, bem como o acesso as informações. Quando o estudante se 

consulta no gra existe grande perda de tempo por parte dos servidores do gra. Concentra 

tudo no gra. 

[09:24] Dionísio Leite da Conceição : Tudo no protocolo* 
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[09:24] Marcus Oliveira : Voto pelo protocolo 

[09:24] Pablo : peço a palavra 

[09:25] Nadija Brunelli : As filas ficam gigantes 

[09:25] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Concordo.  Se o aluno está pedindo o 

atendimento domiciliar,  ele precisa ter facilitado seu acesso ao recurso,  inclusive no 

trâmite de entrega dos documentos e acompanhamento do andamento do processo 

[09:26] ritanano : Concordo com protocolo 

[09:26] Pablo : Pode-se ter uma estrutura melhor , com um scanner mais robusto e 

centralizar no protocolo 

[09:28] Ives Lima : O (A) Discente requerente deverá iniciar o procedimento de abertura 

do processo no Protocolo do Campus de Salvador, mediante requerimento e anexando o 

formulário de instauração do regime de Atendimento Domiciliar, bem como os 

documentos comprobatórios, conforme o requimento disponivel no protocolo. 

[09:29] Ives Lima : O (A) Discente requerente deverá iniciar o procedimento de abertura 

do processo no Protocolo do Campus de Salvador, mediante requerimento  do regime de 

Atendimento Domiciliar, bem como os documentos comprobatórios, conforme o 

requerimento disponível no protocolo. 

[09:30] Pablo : Pessoal, tenho uma reunião agora e vou precisar me ausentar. Meu colega 

Dionísio será o meu suplente. 

[09:30] Ives Lima : Ciente, conselheiro Pablo 

[09:31] ritanano : Nao precisa procuração em cartório 

[09:32] Lurimar S Batista : Sem cartório. Concordo! 

[09:35] Ricardo Bahia : Parágrafo único:  O requerente  

 deve indicar um representante legal responsável por intermediar o contato entre os 

professores/as e o interessado/as durante o período de afastamento, informando seu nome 

completo, telefone móvel e fixo, endereço eletrônico e endereço residencial. 

[09:36] Nadija Brunelli : Sugiro o "poderá indicar", posto que ele pode preferir não 

indicar 

[09:37] Ives Lima : Parágrafo único: O requerente 

poderá  indicar um representante legal responsável por intermediar o contato entre os 

professores/as e o interessado/as durante o período de afastamento, informando seu nome 

completo, telefone móvel e fixo, endereço eletrônico e endereço residencial. 

[09:38] Dionísio Leite da Conceição : Representante indicado pelo discente 

[09:38] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : É facultado ou permitido ao requerente... 

[09:45] Ricardo Bahia : As disposições contidas na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (LDB); 

A Lei 6.202, de 17 de abril de 1975, que atribui à discente gestante o regime de 

exercícios domiciliares; 

O Decreto-Lei no 1.044 de 21 de outubro de 1969 que dispõe sobre tratamento 

excepcional para os discentes portadores de afecções; 

A organização didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia de 2008; 

O parecer do CNE/CEB de 31/2002. 

[09:48] Lucyvanda Amorim Moura : boa ideia, conselheiro Maurício 

[09:48] Nadija Brunelli : Isso, já estão editáveis 

[09:48] Lurimar S Batista : Futuramente pelo SUAP! 

[09:48] Nadija Brunelli : E já estão no site 

[10:01] Estela : O SMO precisa ver os exames e atestados físicos? 

[10:02] Nadija Brunelli : No presencial, sim 
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[10:03] Nadija Brunelli : Na forma remota, eles homologam pelo documento digitalizado 

mesmo 

[10:03] Ives Lima : Isso, temos que usar essa experiencia 

[10:04] Estela : Acho que podemos dizer que os originais podem ser solicitados a 

qualquer tempo 

[10:05] Estela : Se o médico tiver qq dúvida 

[10:10] Estela : Em vez de documento, é processo 

[10:10] Estela : Parágrafo único[ 

[10:13] Dionísio Leite da Conceição : Existe necessidade de devolver documentos para 

alunos? Alem disso, se o servidor tem fe publica, ha necessidade de envio do documento 

fisico original? 

[10:14] Dionísio Leite da Conceição : Entendi 

[10:15] Ricardo Bahia : sim 

[10:19] Ricardo Bahia : DAEP Diretora Adjunta do Ensino Profissional Técnico de Nível 

Médio 

[10:20] Ricardo Bahia : Diretoria Adjunta do Ensino Superior 

[10:21] Ricardo Bahia : DAEP Diretoria Adjunta do Ensino Profissional Técnico de 

Nível Médio 

[10:23] Lurimar S Batista : DPGI - Diretoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

[10:25] Ives Lima : A  DE ou DPGI  terá o prazo de 2 dias úteis para fazer a 

homologação final e encaminhar a GRA, via SEI. 

[10:26] Ives Lima : A DE ou DPGI terá o prazo de 2 dias úteis para fazer a homologação 

final e encaminhar a Coordenaçao do Curso, via SEI. 

[10:29] ritanano : Nao concordo com Ricardo. 

[10:29] ritanano : Sao procedimentos internos independente da gestão 

[10:36] Nadija Brunelli : Acho que devemos focar em um só, no caso o Moodle 

[10:36] Marcus Oliveira : AVA pode ser facultativo 

[10:41] Marcus Oliveira : No texto não está facultado, mas questiono se poderia ser 

facultivo 

[10:41] Lucyvanda Amorim Moura : Penso que se há uma limitação do estudante, não é 

possível deixar facultativa a utilização do AVA 

[10:43] Ricardo Bahia : Uso do Moodle Campus  - AVA 

[10:44] Ricardo Bahia : Uso do Moodle do Campus - AVA 

[10:46] Lucyvanda Amorim Moura : pode ser inserido um parágrafo sobre essa questão 

colocada pelo Prof. Ives acerca dos recursos tecnológicos? 

[10:46] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : essa consulta sobre acessibilidade do aluno 

poderia já ser feita quando o aluno der entrado no requerimento? 

[10:46] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : *der entrada 

[10:47] Nadija Brunelli : Sugiro a inserção de um artigo ou parágrafo: Os/as discentes 

contemplados/as pelo Programa de Apoio e Assistência ao Estudante (PAAE), caso não 

tenham equipamentos ou meios de realizar as atividades remotas, poderão receber 

empréstimo de equipamentos do campus. 

[10:52] Lucyvanda Amorim Moura : concordo, prof. Ives. Eu tinha defendido esta 

posição anteriormente 

[10:52] Nadija Brunelli : Retifico minha sugestão 

[10:52] Nadija Brunelli : Realmente, devemos universalizar já que o curso é presencial 

[10:53] Nadija Brunelli : Sugiro a inserção de um artigo ou parágrafo: Os/as discentes 

que não tenham equipamentos ou meios de realizar as atividades remotas, poderão 

receber empréstimo de equipamentos do campus. 
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[10:53] Dionísio Leite da Conceição : Caberá e perigoso 

[10:53] Dionísio Leite da Conceição : Melhor colocar que a instituição poderá 

disponibilizar infraestrutura para o aluno, nunca deverá 

[10:53] Marcus Oliveira : Se um dia o campus não tiver condições de ofertar essa 

estrutura? 

[10:55] Lucyvanda Amorim Moura : O IFBA poderá oferecer o apoio tecnológico aos 

estudantes que necessitarem, neste contexto 

[10:57] Nadija Brunelli : Eu entendo a necessidade, só não sei como poderíamos ofertar 

isso fora do periodo emergencial 

[10:58] Nadija Brunelli : Aí sim, se houver essa mudança na Política, sim 

[10:58] Estela : O campus tem algum equipamento de internet móvel? Poderiam ser 

disponibilizados para os estudantes 

[10:59] Estela : Eu falo daqueles equipamentos tipo token que são internet 

[10:59] Estela : Os cmpi de interior usam mais 

[11:00] Estela : Pen Modem 

[11:00] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Vou precisar sair da reunião, pois tenho agora 

as 11h uma reunião de trabalho 

[11:01] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Um forte abraço e até nosso próximo 

encontro 

[11:01] Ives Lima : O IFBA  poderá oferecer o apoio tecnológico aos(as) estudantes que 

necessitarem, de acordo com a disponibilidade do campus. 

[11:01] Lucyvanda Amorim Moura : isso! 

[11:02] Marcus Oliveira : ficou mehor 

[11:02] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : As(os) discentes que não 

disporem de recursos tecnológicos para a realização das atividades nos ambientes 

virtuais, deverão informar à coordenação, a qual comunicará ao Serviço Social para 

devidas providências. 

[11:05] Lurimar S Batista : Na minha opinião estamos engessando o documento, levando 

em conta o momento atual que estamos vivendo. O documento deve ser escrito de forma 

mais ampla, para este momento e para o futuro. 

[11:08] Lucyvanda Amorim Moura : Companheiras/as, vou precisar sair da reunião. 

Obrigada pela oportunidade. Um abraço e até a próxima 

[11:10] ritanano : Ives concordo, entretanto acho que o documento deve ser revisto pela 

comissão e encaminhado aos conselheiros com tempo hábil para nao se discutir ponto a 

ponto na outra reunião 

[11:11] Estela : Desculpa, também preciso me ausentar, tenho uma reunião agora. Bom 

dia a todos! 

[11:14] Dionísio Leite da Conceição : Concordo com ives 

[11:15] Nadija Brunelli : A orientação do DAP é outra 

[11:15] ritanano : Nao posso falar, mas concordo em manter  ano letivo 2021. É uma 

oportunidade para ajustar o calendário do campus. A pergunta é ilegal? A proen 

apresentou? 

[11:16] Nadija Brunelli : 2020 aconteceu de forma suplementar 

[11:16] Nadija Brunelli : Como previa a Resolução 

[11:16] ritanano : E a proen aceitou o ano 2020 da forma como foi oferecido 

[11:17] Hortência Nepomuceno - DIREC : Não sou conselheira, mas como representante 

da Direc acredito que o mais coerente seria 2021. 

[11:17] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : Sim 

[11:17] Ricardo Bahia : sim 
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[11:17] Priscila Uzeda : ssim 

[11:17] Marcus Oliveira : sim 

[11:17] Dionísio Leite da Conceição : Sim 

[11:17] Ives Lima : Sim 

[11:18] Lurimar S Batista : Sim. 2021. 

[11:18] ritanano : Ives nao é só nomenclatura e sim o ano letivo 

[11:18] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : Vm 

[11:19] Marcus Oliveira : Isso vai um problemão no SUAP 

[11:20] ritanano : Inclusive para os programas o ano 2020 foi cancelado 

[11:20] Marcus Oliveira : o periodo 2020.1 e 2020.2 estão encerrados no SUAP 

[11:21] Ives Lima : Exatamente, Marcus 

[11:22] Estela : O ano letivo 2020 será cancelado? 

[11:23] ritanano : Foi realizado sim Ives, só que optativo 

[11:23] ritanano : Com componentes extracurriculares 

[11:23] Estela : O integrado não ofertou todas as disciplinas curriculares 

[11:23] Estela : Não sei como foi o superior e a pós 

[11:24] ritanano : E curriculares sim Estela. Em quimica houve 

[11:24] Estela : Sim, mas não ofertou todas 

[11:25] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : sim 

[11:26] Ives Lima : Isso, Marcus, 2020.1 e 2020.2 estão encerrados no SUAP 

[11:29] Estela : Vivemos isso anos a fio em função das greves 

[11:30] claudete : Ricardo/sim, Priscila/sim,Marcus/sim, 

Dionisio/sim,Ives/sim,Lurimar/sim,Mauricio/sim, Rita Nano/sim, 

[11:31] claudete : Ricardo/sim, Priscila/sim,Marcus/sim, 

Dionisio/sim,Ives/sim,Lurimar/sim, Mauricio/sim, Rita Nano/sim, 

[11:32] claudete : Falta Estela, Pablo e Hortência 

[11:32] Estela : Sim 

[11:32] claudete : ok 

[11:32] Pablo : Dionísio votou por mim 

[11:32] claudete : Ricardo/sim, Priscila/sim,Marcus/sim, 

Dionisio/sim,Ives/sim,Lurimar/sim, Mauricio/sim, Rita Nano/sim, Estela/sim 

[11:33] Estela : Desculpa, Ives, preciso me retirar. Bom dia! 

[11:34] Pablo : Bom dia! 

[11:34] Marcus Oliveira : Abraços 

[11:34] Nadija Brunelli : Até mais! 

[11:34] Hortência Nepomuceno - DIREC : Abraço 

[11:34] Lurimar S Batista : Bom dia! Bom trabalho!!! 

[11:35] Priscila Uzeda : Bom dia! 

[11:35] ritanano : Até mais a todos. Bom fim de semana 


