
 
 
 

 
 

 

   

CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

5ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 01/07/2021 
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.  
 

 
Pauta:  
  

1. Expediente: 
1.1   Posse da Representante da DIREC - Conselheira Ana Paula dos Anjos 
Cordeiro e do Conselheiro Dionísio Leite da Conceição 

  
2. Ordem do dia:  
    2.1   Leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária Processo SEI 

23279.003987/2021-92; 
      
3. Processo SEI 23279.003974/2021-13, Relatoria Conselheiro/presidente Ives 

Lima de Jesus - Relatoria Organograma campus SSA. 
     
4. O que ocorrer 

 

 

Encaminhamentos: 

A reunião foi iniciada pelo Professor Ives às 08:25 desejando boas-vindas a 

todos/as    conselheiros/as e desejando que todos estejam bem, começando a 

reunião com a posse dos novos conselheiros Sra. Ana Paula Cordeiro (DIREC) e 

Sr. Dionísio Leite (servidores TAES). Passando de imediato aos informes: No item 

ordem do dia, foi realizada a Leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária Processo SEI 

23279.003987/2021-92 que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes e será assinada no SEI. Dando continuidade a reunião o presidente do 

conselho, Sr. Ives Lima iniciou a relatoria do Processo SEI 23279.003974/2021-

13, Relatoria Organograma do campus SSA. Apresentada a relatoria de proposta 

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


 
 
 

 
 

 

de um organograma para o Campus de Salvador de acordo com a PORTARIA Nº 

246, DE 15 DE ABRIL DE 2016, que dispõe sobre a criação do modelo de 

dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e 

comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro 

II e define normas e parâmetros para a sua implementação. Relata ainda que as 

discussões sobre a adequação do organograma, ou melhor da distribuição das 

gratificações, no campus de Salvador tiveram início em meados do ano de 2019 

na gestão anterior, onde alguns encaminhamentos e decisões foram 

acordados: i)em 11 fevereiro de 2021, em reunião do Colégio dos Dirigentes, foi 

proposto um acordo entre a reitoria e os  campi, chamado de Ajuste 01 (ver quadro 

01), o qual ficou acordado de ficar sendo praticado enquanto o IFBA não realizar 

o Congresso Regimental, ii) em 2020, a comissão criada pela  Portaria nº 2948 

de 26 de agosto de 2020, instituída pelo processo 23278.003837/2020-16, 

solicitou do campus de Salvador uma proposta de organograma adequado à 

Portaria 246 de 2016. Essa comissão também tem como objetivo padronizar as 

nomenclaturas. Descreve ainda em sua relatoria que a proposta apresentada em 

anexo, foi elaborada com a colaboração de servidores do campus, em reuniões 

específicas, e  a essa relatoria levou em consideração os seguintes aspectos: i) o 

regimento atual do campus de Salvador, aprovado pela Resolução nº 84 do 

CONSUP, aprovada em 17/12/2013; ii) o pleno funcionamento administrativo e 

acadêmico do campus, considerando as quatro diretorias executivas e o gabinete; 

iii) as assessorias das diretorias executivas e as assistências de outras diretorias; 

iv) a responsabilidade, em caráter de prioridade, devido ao tipo de serviço que as 

chefias de determinados setores exercem; v) a quantidade restrita de FG2 

(apenas 20) que impossibilita a  manutenção atual dos 22 departamentos 

acadêmicos, reduzindo-os para o número de 10 de modo a necessidade de 

gratificação para plena atividade de outros serviços administrativos; vi) 

padronização das nomenclaturas de acordo com  a função e 

gratificação. Passando as discussões junto aos conselheiros, diversos 

questionamentos foram apresentados: Conselheira Priscila Uzeda – questiona 

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1780717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002435&infra_hash=f25382d8a7c478b8825981889d6f872f8b8f5d68522629adad1687f81e343264
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1780717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002435&infra_hash=f25382d8a7c478b8825981889d6f872f8b8f5d68522629adad1687f81e343264


 
 
 

 
 

 

que o setor da SAAE deveria estar alocado na Diretoria de Ensino; Conselheiro 

Pablo Castro Lemos informa que o projeto da professora Luzia é a 

descentralização da gestão de pessoas (DIGP), de modo que esta deveria ser 

uma gerência, Conselheira Rita Nano afirma que houve um desmantelamento da 

DIREC e DPGI, estando a DAP E DE bem estruturadas; Conselheiro Mauricio  

reafirma a questão da SAAE, informa que a sala que está localizado o setor é 

pequena, questiona ainda a legalidade dos setores  com chefias sem gratificação. 

Passado as discussões, embora o voto do relator tenha sido pela aprovação, 

retirou-se do conselho o seguinte encaminhamento: Encaminhar a proposta para 

a comunidade, definindo um prazo para devolutiva até 09/07/2021. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


