
        

 

 

                     CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

 

Reunião Ordinária realiza no dia 30/04/2020 – 08h. 

Pauta: 

1. Expediente: 

1.1 Atualização das ações das Diretorias e do Comitê Local de Prevenção e 

Combate a Pandemia do CORONAVÏRUS; 

2. Informes: 

3. Ordem do dia: 

3.1 Leitura e aprovação da ata da reunião de 05 de março de 2020; 

3.2 Apresentação de relatoria Sr. José Dias – Normatização do uso dependências 

do Complexo Esportivo do Campus de Salvador; 

4. O que ocorrer. 

 

Conselheiros presentes (vídeo conferência – web conferência gravada na plataforma 

institucional RNP):  

DIRETOR GERAL: Ives Lima de Jesus; DIRETOR DE ENSINO: Ricardo Bahia 

Rios; DIRETOR DPGI: Lurimar Smera Batista; REPRESENTANTE PAIS: 

Lucyvanda Amorin Moura; DIRETOR EXTENSÃO: Andréa Bitencourt; 

REPRESENTANTES DOCENTES: Mário Cesar Alves da Silva; Catiane Rocha Passos 

de Souza; Rita Maria West Nano;  REPRESENTANTE TÉCNICOS: Priscila Uzeda 

Pereira do Vale; Pablo Castro Lemos; Fabiana Nascimento Ribeiro; Mauricio Assis de 

Castro Sotero Filho; Dionísio Leite; REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO 

SUPERIOR: José Dias Santos; REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO: Guilherme de Aquino; REPRESENTANTE SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO/BA: Ezequiel WESTHAL. 

 

 



 

Ausências justificadas dos Conselheiros (as):  Não houve nenhuma justificativa de 

ausência.  

Relato 

A reunião iniciou-se as 8h10m em primeira convocação com a fala do Diretor Geral, Sr. 

Ives Lima, apresentou o expediente, justificou o convite e professora Marlaine Lopes, 

Departamento de Educação Física ( presidente da Comissão da Normatização do uso 

dependências do Complexo Esportivo do Campus de Salvador) e Sra. Claudete Blatt (que 

irá secretariar a reunião). Começa reunião dando boas-vindas aos conselheiros, fazendo 

um apanhado do contexto em relação a pandemia devido ao COVID-19, para em seguida 

dar posse ao conselheiro EZEQUIEL WESTHAL, representante da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia. Dando continuidade, informou aos conselheiros que o 

campus de Salvador suspendeu as atividades presenciais no dia 13 de março de 2020, 

convocando uma reunião para o dia 16  de março de 2020, às 14 h,  com todos os 

representantes dos servidores, sindicato, cursos, departamentos, coordenações de cursos 

e representação estudantil de todos os níveis. Nessa na reunião a plenária decidiu manter 

as atividades acadêmicas de modo remoto, com o término do ano letivo previsto para o 

dia 18 de abril, com um período de ajustes previsto no calendário quando o retorno as 

atividades presencias for liberado. O Comitê Local de Prevenção e Combate ao COVID-

19 do campus de Salvador foi instalado através da Portaria N0 1223 de 17 de março de 

2020. Nos dias 19 e 20 de março de 2020, ocorreu a reunião extraordinária do CONSUP, 

que originou a Resolução nº 7/IFBA/REITORIA, que no seu artigo nono suspendeu todas 

as atividades presenciais acadêmicas, porém no seu parágrafo primeiro permitiu aos 

campi que estivessem no calendário de 2019 até o limite de 20%  da carga horária no 

período letivo pudessem finalizar o ano letivo. Contemplando a proposição da resolução 

o ensino integrado anual apenas, ficando dessa forma o Ensino Superior, EJA e 

Subsequentes paralisados até o final da pandemia. Em documento, a Diretoria Geral e 

posteriormente ao CONSUP, os alunos formandos  dos cursos Tecnólogo em Radiologia 

e Análise de Desenvolvimento de Sistemas pediram a revisão (flexibilização) dessa 

regulamentação, que avaliada pelo CONSUP, nos dias 13  e 14 de abril  de 2020, porém 

não teve aprovação pela plenária do conselho. Em tempo registra-se que o Conselho 

Nacional de Radiologia decidiu emitir certificado de conclusão de curso aos estudantes 



formandos que estejam com mais de 75% do curso completados e que os 25% fosse 

realizado em instituições de saúde, acompanhado de um professor docente, a nível de um 

estágio.  Dando continuidade Sr. Ives Lima relatou aos conselheiros todas as atividades 

administrativas e acadêmicas que o Campus de Salvador vem desenvolvendo durante a 

pandemia, e comentou que diversas atividades de acolhimento e aproximação, de cunho 

artístico e cultural, foram propostas para comunidade e que ações informativas referentes 

a pandemia, ao combate ao vírus e aos cuidados pessoais foram repassadas. Dentre elas 

algumas destacam-se: ações de acolhimento; ações em parceria com outras instituições; 

o Polo de Inovação está produzindo um dos componentes utilizados na confecção de 

mascaras do tipo face Shields; o concurso relâmpago com o tema “o amor em tempos de 

quarentena”; ação onde os estudantes e servidores apresentam seus dotes artísticos. 

Informou ainda o Sr. Ives Lima que o auxílio emergencial do campus de Salvador vai 

distribuir 1.800 bolsas no valor de R$200,00 com recursos próprios mais 100 bolsas do 

mesmo valor doadas pela reitoria, destinada aos estudantes que apresentarem 

vulnerabilidade socioeconômica, conforme Edital publicado nº02/2020/IFBA/CAMPUS 

DE SALVADOR. Informou a realização de uma LIVE com os alunos, esclarecendo as 

dúvidas de todos. A conselheira Andrea Bitencourt (DIREC) apresentou as ações do 

campus durante e pandemia.  Ademais, informou aos conselheiros que a direção do 

campus de Salvador submeteu dois projetos ao Edital COVID-19 da Reitoria: 1.Túnel de 

desinfecção; 2.Impactos de educação online – diretoria EAD. Reiterou que a Direção 

Geral, através de suas diretorias, está elaborando um plano de ação detalhado para 

estabelecer protocolos de segurança à saúde para discutir possibilidades para área 

acadêmicas, preparando o campus para quando os órgãos de saúde e o CONSUP 

oficializarem o final do distanciamento e isolamento social: informou que foi solicitado 

ao Serviço Médico e Odontológico ( SMO) um protocolo interno pensando já no pós-

covid/retorno, ainda esclarecendo a todos que a pressão é grande devido pluralidade do 

público do IFBA campus de Salvador, e esse é o cenário que iremos enfrentar no retorno. 

Após, franqueou a palavra aos conselheiros presentes, em um primeiro momento Sr. 

Mauricio Assis, perguntou ao Sr. Ives Lima (diretor Geral do campus de Salvador) sobre 

telefone para contato do campus durante esse período de pandemia e foi informado que 

não existem telefones disponibilizados, todos os servidores da gestão usam os próprios 

telefones e estão disponibilizados e-mails setoriais para atendimento. O Sr. Pablo Castro 

pergunta sobre a demanda de trabalho para os servidores, informa ainda que o trabalho 

homem office é feito de forma mais lenta devido ao fato de alguns servidores terem 



apenas um computador em suas casas e terem várias demandas  no uso desse pela família. 

Em complemento Sr. Dionísio Leite afirma que os servidores que não dispõe de 

equipamento deveriam ter auxilio para aquisição. O Sr. Ives Lima afirma que conforme 

a Resolução nº 7/IFBA/REITORIA, todos os servidores devem informar no plano de 

trabalho individual, via SUAP, sua situação real de condições para realizar ou não 

trabalho remoto. Esgotada a pauta dos informes passou a para a ordem do dia com a leitura 

e aprovação da ata da reunião de 05 de março de 2020, porém como alguns conselheiros 

afirmaram não ter recebido a ata, ficou confirmada a leitura e aprovação na próxima 

reunião. Passada a palavra ao conselheiro José Dias para que apresentasse o parecer  de 

sua relatoria sobre o regulamento para “Normatização do uso dependências do Complexo 

Esportivo do Campus de Salvador”; esse informa logo de início que a versão enviada aos 

conselheiros não era a última e expõe a versão atualizada a todos, dessa forma esclareceu 

a professora Marlaine Lopes que algumas de suas dúvidas quanto as modificações feitas 

na publicação já estavam contempladas  na versão final. Após explanação foi destinada a 

palavra aos conselheiros, Sra. Rita Nano perguntou por que no artigo XX alunos maiores 

de 18 anos dos  cursos superiores são diferentes do integrado, explicando que poderia ter 

um número maior de alunos menores de idade em ambos os cursos, o conselheiro Sr. 

Mauricio perguntou se não seria interessante se o aluno do superior se responsabilizasse 

em não ter menor de idade no grupo que estaria praticando a atividade esportiva, sugestão 

essa acatada por todos os presentes.  ART. 43.“Parágrafo primeiro – Alunos (as) 

maiores de idade dos cursos Integrados não poderão se responsabilizar pelos alunos 

menores de idade em qualquer hipótese”. O presidente agradeceu a participação e 

colaboração da Sra. Catiane Rocha, Sr. José Dias e Marlaide Lopes, colocando em 

votação da “Normatização do uso dependências do Complexo Esportivo do Campus de 

Salvador”, o qual foi aprovado sem mais alterações por unanimidade do conselho. Após 

a votação passou-se ao último item da pauta, o que ocorrer, nos informes o Sr. Ives Lima 

parabenizou DAP, DEMAG e  CISA, pelo excelente trabalho na gestão de energia e 

sustentabilidade, pelo fato de que o campus de Salvador obteve autorização para ter uma 

usina de captação de energia solar , reconhecida e aprovada pela Coelba. Ressaltou que 

estão sendo estudados um projeto piloto de climatização das salas do pavilhão L, 

trabalham em conjunto a DEMAG, DAP, os professores Armando Tanimoto, Gabriel e 

Francisco. Informou também que em parceria com uma ONG ligada a COELBA, que 

todas as lâmpadas do campus serão trocadas por lâmpadas de LED, sem custo nenhum 

para o campus. A Sra. Rita Nano solicita a disponibilização do quadro de atividades para 



os departamentos/servidores terem conhecimento do que está sendo desenvolvido no 

IFBA, solicitação essa aceita pela Sra. Andrea Bitencourt, ratificando já o envio aos 

grupos de pesquisa e que fará o envio aos Departamento ainda nessa semana pós conselho. 

O Sr. Ricardo Bahia (Diretor de Ensino), traz uma discussão referente a realização dos 

Conselhos de Classe dos cursos integrado anuais. Explica que tem se mobilizado a 

responder os questionamentos de forma rápida, abriu contato direto, via sei, e-mails, 

LIVES para esclarecer dúvidas,  mas que traça um cenário para junho ou julho, como o 

retorno,  e acredita que a educação será a última a retornar,  quanto a questão dos 

conselhos , informa que não é uma decisão fácil, a DAEP (Diretoria Adjunta de Ensino 

Profissional de nível médio) está fazendo um diagnostico detalhado, para atender a 

Resolução nº 7/IFBA/REITORIA, pergunta ainda aos conselheiros se aprovam o 

conselho com as atividades remotas para as turmas finalizadas – 100% aluno e 

100% professores finalizadas. Diversos questionamentos foram levantados e 

esclarecidos em relação a essa questão, que ao passar obteve aprovação por maioria dos 

conselheiros para que nas turmas onde estiverem comprovadamente finalizadas o ano 

letivo (100%), essas podem realizar o conselho de classe final relativo ao ano de 2019. O 

professor Ives Lima comentou ainda sobre flexibilização dos critérios dos Conselhos de 

Classe, mas essa discussa6o ocorreu apenas no CHAT. Definiu-se ainda para a próxima 

reunião que a Sra. Priscila Uzeda fará a relatoria da regulamentação do exercício 

domiciliar no campus de Salvador. O Diretor Geral e presidente do conselho Sr.  Ives 

Lima, encerrou a reunião, a qual eu Claudete Rejane Blatt, lavrei a presente ata, a qual 

será enviada por e-mail a todos para as devidas correções e comentários, que após, será 

assinada por todos os membros presentes. 

 


