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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

2ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 25/03/2021 

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 SUPERIOR: José Dias Santos.  

 

 

Justificativa de ausência: Guilherme de Aquino Fernandes Sousa, Marcia Virginia 

Aragão Gonzalez, Frederico Wegelin 

 

Convidadas/os: 

    1. Nadija Brunelli Santana - DEPAE 

 

 

Pauta:  

 1. Expediente;  

 2. Ordem do dia:  

    2.1 Leitura da ata de 25 de fevereiro de 2021;  

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

–   Regulamentação do Exercício domiciliar do Campus de Salvador(continuação)     

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 08:27 desejando boas-vindas a todos os 

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

solicitando um minuto de silêncio, dando sequência, entrou  imediatamente na pauta de 

expediente, pedindo uma questão de ordem para inclusão (votação do processo SEI 

23279.001696/2021-60 para indicação dos representantes do conselho no campus) e 

alteração de pauta (que essa pauta seja analisada primeiro que a pauta normal). Aprovada 

por unanimidade as questões de ordem. Apresentado os nomes do professor Ricardo Bahia 

Rios e Lurimar Smera para representantes do campus no CONSEPE, sendo aprovados por 

unanimidade, passando dessa forma para a leitura  da ata da 1ª reunião ordinária do 

conselho do campus, do dia 25 de fevereiro de 2021, como sugestão para a mesma, 

Professor Ives Lima sugeriu que fosse citado em ata sempre os números dos processos, que 

foi aceito por todos, sendo assim a ata aprovada em sua totalidade. Passando dessa forma 

para a relatoria do processo nº 23279.003660/2020-30 apresentado pela conselheira Sra. 

Priscila Uzeda –   Regulamentação do Exercício domiciliar do Campus de Salvador, 

algumas discussões e considerações quanto ao   Artigo 17 - parágrafo único, Artigo 19 - 

parágrafo 2, Artigo 22 - itens III e IV,  Artigo 25 (opção texto) "Os casos omissos ou 

excepcionais serão apreciados na reunião de planejamento do Atendimento Domiciliar e/ou 

pela Diretoria de Ensino". Finalizada a discussão do documento passou-se para a votação, 

sendo esse aprovado por unanimidade definido dessa forma: REGULAMENTO 

INTERNO DE CONCESSÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DO CAMPUS 

DE SALVADOR,  Processo SEI nº 23279.003660/2020-30, ficando a conselheira Priscila 

de revisar os anexos do regulamento e verificar a possiblidade de incluir os formulários do 

anexo de modo editável.  Passando ao item o que ocorrer  a Sra. Rita Nano, sugeriu que se 

escrevesse um documento do conselho do campus para que se valorize e reconheça a 

pesquisa e a Pós-graduação com a sua carga horária. Indagou ainda o Diretor da 

DPGI(membro do conselho), professor Lurimar Smera, quanto ao um documento, já 

aprovado pelo CONSEPE, referente a participação dos servidores aposentados do 

campus/Salvador no desenvolvimento da Pesquisa e da Pós-Graduação, questionando 
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sobre a demora e motivos não claros na liberação dos mesmos.   Professor  Lurimar 

responde que ele mesmo tem uma carga horário alta de aulas na pós-graduação e ainda faz 

orientação e pesquisa. Professor Ives respondeu a Conselheira Rita, se comprometendo em 

verificar o andamento do documento referente a atuação dos aposentados na pós-graduação 

e pesquisa junto a PRPGI. A conselheira Lucivanda informa que se encontra sem suplente 

no conselho, tendo em vista que o filho de sua suplente saiu da escola, portanto, sua 

responsável não se encontra mais no referido conselho. Ficou o presidente do conselho de 

estudar quanto a substituição do suplente do representante dos pais e também informou que 

deverá convidar novos representantes da sociedade civil. O conselheiro Mauricio Assis 

solicitou informações referente a eleição do CONSUP, sendo informado pelo presidente 

que a comissão eleitoral já se encontra em atuação, mas que o calendário e tampouco o 

edital foram publicados. 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 

    1. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 

    2. Lucyvanda Amorim Moura 

    3. Priscila Uzêda Pereira do Vale 

    4. Lurimar Smera Batista 

    5.  Rita Maria Weste Nano 

    6. Ricardo Bahia Rios 

    7. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

    8. Pablo Castro Lemos 

    9. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

    10. Maria Estela Smolka Ramos 

     11. Fabiana Nascimento Ribeiro 

     12. Ives Lima de Jesus 
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                            CHAT REUNIÃO 25.03.2021 

[07:40] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:51] Lucyvanda Moura : bom dia! 

[07:52] 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:26872@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência 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>. 

[07:57] Priscila Uzeda : Bom dia a todos e todas! 

[07:58] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Bom dia a todos e todas! 

[07:59] Lurimar S Batista : Bom dia! 

[08:01] Ives Lima : Bom dia a todas e todos! 

[08:05] Pablo : Bom Dda! 

[08:05] Pablo : dia 

[08:06] ritanano : Bom dia a todos 

[08:08] Ricardo Bahia : Bom dia! 

[08:09] Priscila Uzeda : Bom dia!  A diretora da DEPAE,  Nadija Brunelli Santana, irá participar da reunião 

para ajudar com as discussões do documento. A mesma esta em reunião e entrará na sala quando puder. 

[08:09] Ives Lima : ótimo 

[08:16] ritanano : Nao temos quorum? 

[08:18] Priscila Uzeda : Ja falei com Estela mas ela inda não visualizou. 

[08:26] Guilherme de Aquino Fernandes Sousa : Bom Dia! 

[08:28] Pablo : Professor pode repetir a questão de ordem? 

[08:28] Pablo : Certo. 

[08:29] Pablo : Acho melhor colocar logo em votação.. Os nomes são os mais indicados. 
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[08:29] Pablo : sim.. é isso que estou falando. 

[08:30] Ives Lima : Inscrição: 

[08:49] claudete : Lembrando a todos da assinatura nas notas compartilhadas 

[08:57] Ives Lima : Peço que quem quiser falar faça inscrição 

[09:01] Marcus Oliveira : CGTI ou GGTI? 

[09:12] Ives Lima : Art. 5º Não será concedido Atendimento Domiciliar pelo prazo menor que 15 dias ou 

maior que 120 (cento e vinte) dias, exceto à Discente grávida ou puérpera, conforme versam as normas 

acadêmicas vigentes do IFBA e a Lei 6202/75. 

[09:13] Ives Lima : § 2 A solicitação do regime de Atendimento Domiciliar deve observar o disposto nas 

alíneas, a, b e c, do Art. 3º do decreto 1044/69. 

[09:17] Estela : Parabéns, Priscila! 

[09:22] Nadija Brunelli : Bom dia a tod@s! Desculpe o atraso, mas precisei reorganizar umas demandas aqui 

para poder participar. 

[09:30] Ives Lima : Os casos omissos ou excepcionais serão apreciados na reunião de planejamento do 

Atendimento Domiciliar e/ou pela Diretoria de Ensino. 

[09:33] Pablo : É importante incluir no SEI Priscila 

[09:33] Nadija Brunelli : Ives e demais, no início do texto foi adicionado que este texto foi revisto pelo 

Conselho do Campus? Na versão que eu tenho, só tem citada a comissão no início. Mas, como foram muitas 

modificações, sugiro que seja incluído " e alterado pelo Conselho do Campus", algo assim 

[09:36] Pablo : Para colocar no SEI é só fazer o documento e solicitar a inclusão pelo SUAP 

[09:39] Nadija Brunelli : Tranquilo, fiquei pensando nisso porque as mudanças foram substanciais 

[09:39] ritanano : Não é necessário, pois qdo é aprovado pelo Conselho 

[09:40] ritanano : Significa que houve alterações no texto 

[09:40] ritanano : Tb 

[09:46] Nadija Brunelli : Pode contar sempre! 

[09:46] Lucyvanda Moura : parabéns a tod@s que realizaram este trabalho 

[09:47] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Priscila. Parabéns pelo excelente trabalho.  Agradeço muito 

a parceria para a realização do trabalho. 

[09:47] Ives Lima : Inscrição: Ives 
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[09:47] ritanano : Inscrição 

[09:47] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Obrigada, Professor Ives! 

[09:48] Nadija Brunelli : Colegas, vou me retirar pois não faço parte do conselho. Bom trabalho para todos! 

Se cuidem, saúde! 

[09:48] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Agradecimentos a Nadija e Mauricio , também! 

[09:49] Guilherme de Aquino Fernandes Sousa : professor, não ouvi sua fala. o sr fala da secretaria de 

educacao do estado? 

[09:49] Guilherme de Aquino Fernandes Sousa : ah sim 

[09:51] Guilherme de Aquino Fernandes Sousa : sim professor, é questionável se eles precisam estar 

presentes pq muito do que se fala não tem ligação com eles 

[09:51] Ives Lima : Regimento - faltar 3 reuniões seguidas 

[09:53] Ives Lima : Artigo 29 . três reuniões consecutivas 

[09:54] Lucyvanda Moura : Concordo com as observações e sugestões da profa. Rita 

[09:55] Lucyvanda Moura : Quanto à representação de familiares, infelizmente estamos se suplente, porque 

o estudante deixou o IFBA. Por isso me empenho sempre para participar 

[10:01] Lucyvanda Moura : me inscrevo para explicar, esta questão da suplência, prof. Ives 

[10:19] Ives Lima : Peço atenção ao tempo de fala conselheiro Lurimar 

[10:25] Lucyvanda Moura : obrigada, Pof. Ives 

[10:28] Lucyvanda Moura : um abraço a tod@s 

[10:28] Estela : Bom dia! Abraço a todos! 

[10:28] Marcus Oliveira : um abraço 

[10:29] Priscila Uzeda : Bom dia! Obrigada! 

[10:29] Pablo : Bom dia  e se cuidem. 

[10:29] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Bom dia a tod@s! 

             


