
 

 

 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS DE  SALVADOR 

Sessão do dia 05/março/2020 às 9:00 h 

Conselheiros presentes:  

Ives Lima de Jesus (presidente); Newman Nobre de Santana (suplente e secretário); 

Andréa Cássia Bittencourt Peixoto; Catiane Rocha Passos de Souza; Euclides da Silva 

Santos; Fabiana Nascimento Ribeiro; Guilherme de Aquino Fernandes Sousa; José Dias 

Santos Neto; Lucyvanda Amorim Moura; Lurimar Smera Batista; Márcia Virginia Aragão 

Gonzalez; Maria Estela Smolka e Rita Maria Weste Nano Carvalho. 

Pauta da reunião: 

1. Expediente 

1.1. Reunião do Colégio de Dirigentes – Portaria 246; 

1.2.  Comissão Interna de Sustentabilidade (CISA): evento em comemoração ao Dia 

internacional da Eficiência Energética; 

1.3. Caso de bullying envolvendo discentes no Campus; 

1.4. Congresso regimental. 

2. Regulamentos 

2.1. Complexo Esportivo do Campus de Salvador; 

2.2. Visitas técnicas. 

3. O que ocorrer 

Relato: 

O Sr. Ives Lima de Jesus, presidindo a reunião, saudou os presentes, solicitou ao 

conselheiro Sr. Newman de Santana que secretariasse a reunião e apresentou os pontos 

de pauta. Todos os presentes votaram a favor dos pontos de pauta apresentados, sendo  



 

 

discutidos como se seguem. Inicialmente, às 9h:34min, em segunda convocação, o 

presidente informou a presença do representante dos discentes egressos do IFBA, Sr. 

Euclides da Silva Santos e do representante dos discentes do ensino médio, Sr. 

Guilherme de Aquino Fernandes Sousa. Ambos receberam o termo de posse como 

membros conselheiros. Anunciou também a presença da Sra. Maria Aparecida Souza, 

professora da Universidade Estadual da Bahia (UNEB) e convidada deste Conselho. Em 

seguida, o Sr. Ives Lima informou que foram empossados 19 (dezenove) membros do 

Conselho e que os conselheiros Sra. Priscila Uzêda Pereira do Vale e Sr. Maurício Assis 

de Castro Sotero Filho informaram que não poderiam comparecer a esta reunião, sendo 

substituídos pelo suplente imediato, Sr. Newman Nobre de Santana. Prosseguindo, o Sr. 

Ives Lima, antes da discussão da pauta estabelecida na ordem do dia, deu os seguintes 

informes de expediente; a saber: 1.1) no dia 11 de fevereiro houve uma reunião do 

Colégio de Dirigentes cuja pauta foi a discussão e deliberação sobre os ajustes na 

Portaria 246; 1.2) está programado para hoje (5) a realização pela Comissão Interna de 

Sustentabilidade (CISA) de um evento em comemoração ao Dia Internacional da 

Eficiência Energética, com o intuito de promover ações de sustentabilidade em nosso 

Campus. Uma das ações dessa Comissão consiste em promover a substituição por 

lâmpadas mais eficientes de LED das atuais existentes. O projeto não trará nenhum ônus 

financeiro ao Campus, sendo a iniciativa totalmente custeada pela COELBA; 1.3) 

ocorrência de um caso grave de bullying envolvendo discentes do ensino médio, com 

grande repercussão em mídias sociais. A Diretoria Geral (DG), a Diretoria de Ensino (DE) 

e o Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante (DEPAE) acompanharam o 

caso, fizeram a mediação do conflito e realizaram uma reunião presencial com todos os 

discentes da turma do curso de Edificações e 1.4) foi deliberado pelo Conselho Superior 

do IFBA (Consup) e pela Reitoria a realização no ano de 2020 um Congresso Regimental 

do Campus. Dando prosseguimento, o Sr. Ives Lima iniciou a discussão sobre a proposta 

de Regulamento sobre o uso das dependências do complexo esportivo do Campus de 

Salvador (Processo SEI 23279.002143/2020-43), concedendo a palavra ao relator Sr. 

José Dias dos Santos Neto. O Sr. José Dias cumprimentou os membros presentes e 



 

solicitou que a Sra. Maria Aparecida Souza expusesse a sua 

experiência na gestão das quadras  

 

poliesportivas da UNEB. A mesma saudou os presentes, agradeceu o convite e fez um 

breve relato de como são autorizadas e realizadas atividades esportivas no Campus da 

UNEB em Salvador, enfatizando a presença da comunidade externa (bairro do Cabula e 

entorno) e dos usuários na gestão do uso e manutenção das quadras e equipamentos 

poliesportivos.  Ao final, o Sr. Ives Lima agradeceu a contribuição da Sra. Maria Aparecida 

Souza, ressaltou as semelhanças e diferenças de realidades de ambas as instituições e 

passou novamente a palavra ao relator. O Sr. José Dias deu continuidade aos 

encaminhamentos da reunião anterior, ressalvando os acréscimos, correções e 

supressões no texto. Após as intervenções de alguns conselheiros, chegou-se a 

conclusão de que as alterações realizadas não contemplavam as necessidades de uso 

dos discentes do superior, sendo necessário maior aprofundamento das questões 

polêmicas, sobretudo na utilização e no acesso aos fins de semana. Com não houve 

consenso entre os presentes e devido ao prolongamento excessivo da reunião, optou-

se por não aprovar o documento. Com efeito, o Sr. Ives Lima propôs que a discussão seja 

postergada para a próxima reunião deste Conselho, a fim de que os conselheiros e as 

conselheiras amadureçam as ideias e propostas, acessando na íntegra o documento 

revisado no processo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)  de número 

23279.002143/2020-43. Para aqueles que não são membros da Comunidade IFBA - e 

que não têm acesso ao SEI, o Gabinete da Diretoria Geral ficará responsável por 

disponibilizar uma cópia do documento, impressa ou digital. Por unanimidade, a 

proposta foi aceita. Ato contínuo, o presidente observou que, devido ao esgotamento 

do teto máximo da reunião, não seria também possível a discussão dos outro ponto de 

pauta sobre o Regulamento das Visitas Técnicas e solicitou que a relatora Sra. Andrea 

Cássia Bittencourt se pronunciasse a respeito. A relatora fez um breve relato da 

proposta e sugeriu que os membros deliberassem sobre apreciação do texto. Por 

unanimidade, todos os presentes votaram pelo adiamento da aprovação para a próxima 

reunião deste Conselho. Esgotados os pontos de pauta, como nenhum dos presentes 

quis mais fazer uso da palavra e alcançado o teto máximo de 12h:20min, o presidente 



 

agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e solicitou 

que eu, Newman Nobre de Santana, secretário, lavrasse esta ata que, depois de lida e 

achada conforme, foi assinada por mim e por todos os presentes acima nominados e 

referenciados. 

 


