
 
 

 

1 

         

CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

 

Sessão do dia 27/agosto/2020 às 8:00 h  

 

 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; DIRETORA DE EXTENSÃO: Andréa Bitencourt; 

REPRESENTANTES DOCENTES: Mário Cesar Alves da Silva; Rita Maria West 

Nano; Catiane Rocha Passos de Souza (representante docente);  REPRESENTANTE 

TÉCNICOS:; Pablo Castro Lemos; Fabiana Nascimento Ribeiro;, Newman Santana; 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: José Dias Santos. 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL: Frederico Wegelin; 

REPRESENTANTE DOS  EX-ALUNOS: Marcia Virginia Aragão Gonzalez. 

 

Pauta da reunião:  

1) INFORMES 

1.1) Posse de Frederico Wegelin/ Representante Sociedade Civil 

1.2) Processo do Campus não avaliado no CONSUP 

1.3) Resolução 19/CONSUP - AENPE 

1.4) Finalização semestre 2019.2 – Resolução nº 01/IFBA/SSA 

 

2. Ordem do dia:  

2.1  ATA 1 – 04/06/2020 

            2.2. ATA 2 – 30/07/2020 

            2.3 AENPE 2020 – Campus de Salvador 

            2.4 Calendário - propostas 

            2.5 Modelo a ser adotado para AENPE 

3) O que ocorrer. 
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Ausências justificadas dos Conselheiros (as) : Mauricio Assis de Castro Sotero Filho e 

Priscila Uzeda Pereira do Vale (representantes técnicos)  

 

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

Ives Lima, apresentou o expediente e informou que Sra. Claudete Blatt (que irá secretariar 

a reunião) e tendo como convidados os membros do Comitê Local da Covid 19.  O 

presidente do conselho, Sr. Ives Lima, Diretor Geral inicia a reunião dando boas-vindas 

aos conselheiros e passando a ordem do dia.  Informou da necessidade de alteração da 

pauta em virtude de a conselheira Priscila Uzeda haver informado o não comparecimento 

e outros conselheiros não se sentirem confortáveis em apresentar a mesma, após serem 

consultados.  Dado posse ao novo conselheiro o Sr. Frederico Wegellin, representante da 

Secretaria da Educação do Município de Salvador,  Processo do Campus não avaliado no 

CONSUP e a  publicação da Resolução 19/CONSUP – AENPE.  Informou ainda que a 

Resolução 01/IFBA/SSA será publicada na sexta feira dia  28 de agosto de 2020. Entrando 

na ordem do dia, foi realizada e leitura das atas anteriores e ambas foram aprovadas pelos 

conselheiros (ATA 1 – 04/06/2020, ATA 2 – 30/07/2020). Após o presidente convidou a 

conselheira Rita Nano, que também é presidente da comissão de calendários do campus 

de Salvador para apresentar aos conselheiros  as propostas da referida comissão. A 

conselheira  relatou e explicou aos presentes as mesmas, definindo-as em duas propostas, 

assim determinadas:  

 

PROPOSTA 01 

Encontro acadêmico: Período: 08 a 10 de outubro de 2020. 

Recesso Acadêmico: 21 de dezembro de 2020 até 01 de janeiro de 2021 

Férias docentes (2021):  

 Primeiro período: 02/01/2021 - 22/01/2021 (20 dias); 

 Segundo período: 02/06/2021 - 26/06/2021 (25 dias). 

Início das aulas para o Integrado: Período das aulas: 19 de outubro de 2020 até 01 

junho de 2021. 150 dias letivos (27 semanas). 

Início das aulas para os Cursos Semestrais 

Período das aulas: 16 de novembro até junho de 2021. 2 semestres com 75 dias letivos 

cada. 

Semestre 2020.1 - Definir período 

Semestre 2020.2 - Definir período 

Previsão de Início do ano letivo de 2021: 01/07/2021 a 20/12/2021 

Obs.: Considerando 150 dias letivos. Caso o decreto seja prorrogado para o ano de 

2021. 
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PROPOSTA 2 

 

Calendário Suplementar de Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais 

(AENPE) para o ano letivo de 2020. 

Encontro acadêmico: Período: 08 a 10 de outubro de 2020. 

Recesso Acadêmico: 21 de dezembro de 2020 até 01 de janeiro de 2021. 

Férias docentes (2021) 

 Primeiro período: 02/01/2021 - 22/01/2021 (20 dias); 

 Segundo período: 28/06/2021 - 23/07/2021 (25 dias). 

Início das aulas para o Integrado Anual: Período das atividades suplementares: 19 de 

outubro a 19 de dezembro de 2020.   Obs.: Disciplinas ofertadas serão aproveitadas no 

ano letivo seguinte. 

Início das aulas para os Cursos Semestrais: Período das aulas: 16 de novembro a 19 de 

dezembro de 2020. 

Obs.: Disciplinas ofertadas serão aproveitadas no ano letivo seguinte. 

Encontro acadêmico de 2021: Período: 25 a 30 de janeiro de 2021 

Previsão de Início do ano letivo de 2021: 01/02/2021 (200 dias letivos ou 150 dias 

letivos. Depende da prorrogação do decreto). 

Final do ano letivo de 2021: 20/12/2021 

 

Feito a apresentação realizou-se a votação do mesmo, ficando assim definido: a proposta 

02 foi aprovada com 92% de aprovação dos membros do conselho do campus. 

    a) Aprovar a proposta 02  - 12 votos  - 92% 

    b) Reprovar a Proposta 02 - 00 voto 

    c) Abstenção - 01 voto - 08% 

 

Ficando como encaminhamentos da reunião: a)Criação de um grupo de whatsapp  - Linha 

de transmissão para os membros do conselho; b) Encaminhar para o DEPAE realizar um 

parecer técnico sobre  o modelo Suplementar de aulas Emergenciais para 2020; c)  Serão 

ofertados componentes curriculares de caráter suplementar que contemplem os conteúdos 

e carga horária, onde o discente deverá realizar o aproveitamento em caso de aprovação. 

No caso de reprovação não serão incluídos do histórico escolar; d) De forma 

complementar serão ofertados cursos livres de caráter formativo e integrador para 

aqueles/as discentes que não optarem em cursar os componentes curriculares 

emergenciais. Nada mais havendo a tratar, 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, conforme lista de presença transcrita de 

RNP e cópia dos diálogos realizados no bate papo público da RNP. 
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Reunião  Ordinária Conselho do Campus 27/08/2020 

 

Lista de Presença Conselho 

1. Ricardo Bahia Rios (DE) 

2. Lurimar Smera Batista - DPGI 

3. Newman Nobre de Santana 

4. Guilherme de Aquino F Sousa 

5. Pablo Castro Lemos 

6. Andrea Cássia Peixoto Bitencourt 

7. Ives Lima de Jesus 

8. Marcia Virginia Aragão Gonzalez 

9. Frederico Augusto Wegellin 

10. Rita Maria West Nano 

11. José Dias dos Santos Neto 

12. Fabiana Nascimento Ribeiro 

13. Lucyvanda Amorim Moura 

14. Catiane Rocha Passos de Souza 

15. Maria Estela Smolka Ramos 

 

* Ausências justificadas via e-mail:  

    1) Mauricio Castro  

    2) Priscila Uzeda 

 

 

Lista de Presença Comitê 

1. Marcelo Morais Pinheiro 

2. Rita de Cássia Araújo Cerqueira 

3. Jeferson Gabriel da E. Coutinho 

4. Marcia Virginia Aragão Gonzalez 

5. Nadija Brunelli Santana 

6. Vinícius Melo Almeida 

7. Lucyvanda Amorim Moura 
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TRANSCRIÇÃO DOS DIALÓGOS 

Vinícius Melo/O corte de orçamento previsto ao IFBA afetará a dinâmica do PAAE? 

Como ficam as novas propostas - disponibilização de internet, equipamentos - frente a 

este corte? 

Ives/ esse corte é para 2021, teremos um corte, mas não houve um dimensionamento 

ainda 

Jeferson Gabriel/Integrado – complicado pensar no prazo que será possível oferecer 

disciplina no modo convencional, e aporta sua fala nesse ponto e sugerir a integração das 

disciplinas. 

 

Vinicius/ Vale ressaltar que acessibilidade também implica em uma inteligência 

compartilhada das informações e disponibilização transparente destas e quanto ao EJA e 

Subsequente, precisamos pensar em uma forma mais compreensiva de os incluir. Não 

acredito que fazer apenas um calendário para todos os cursos semestrais (superior 

incluído) seja interessante 

 

Rita/ fala da palestra de ontem da curricularização da extensão, com a integração das 

competências, fazer coincidir o calendário acadêmico com o calendário civil. Essa 

proposta que agrega o calendário com o ano civil, junto com a proposta de integração 

com uma campanha de estimulo aos alunos com cursos que possam ser oferecidos com 

todos, o que é interessante. 

 

Pablo/professor Ives, a gente tem um demonstrativo dos contatos feitos com os alunos, 

se todos foram contactados, os que tem acesso e disponibilidade e os que não tem ? Seria 

importante isso ser apresentado ao conselho  -  perguntou ao conselheiro de que maneira 

pode se fazer a busca ativa; 

 

Vinícius Melo/atividades que tragam um olhar do curso, da área de formação. Atraí-los 

e encher seus olhos com essas possibilidades de melhoria na formação 

Rita/Penso que devemos pensar a finalização do ano letivo e oferta de atividades 

suplementares (como ao integrado) para o EJA e Subsequente, entretanto, estas 

modalidades passam por dificuldades distintas daquelas vividas por alunos(as) do ensino 

superior 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/Ives, podemos utilizar uma rádio para chamar os 

estudantes ao contato com o ifba? Municípios (lógico que são muito menos povoados que 

Salvador) estão usando essa estratégia 

 

Catiane Rocha/Acredito que com a retomada dos cursos semestrais teremos um 

demonstrativo maior dos números de acesso. Me preocupo muito com os cursos técnicos 

semestrais e eja. Penso que a evasão e o não acesso serão maiores nesses cursos. 

Marcia/Ives, vc pode criar o grupo do Conselho no whatsapp e nas configurações do 

grupo, coloca para somente o administrador postar 
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José Dias - Conselheiro Discente / A minha sugestão seria exatamente do Telegram 

Jeferson/ Bahia, concordo que temos muito a discutir, pois os entraves burocráticos por 

vezes barram a boa vontade e a criatividade. Todos os seus questionamentos precisam 

entrar na pauta urgentemente, pois as atividades precisam acontecer. Não consigo 

enxergar TODOS os professores participando, mas o convite precisa ser feito, através das 

coordenações de curso, com mediação da gestão do campus. 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/Eu já acho que todos devem participar de alguma 

forma. 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/Professores e discentes/regular, ficando o discente 

livre para escolhe o curso 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/ Me desculpem se sou rígida nesse aspecto, mas para 

o docente se trata de seu trabalho. 

 

Jeferson Gabriel/Se ofertarmos disciplinas livres + cursos de extensão, atenderíamos 

ainda mais a comunidade, aumentando até mesmo a participação de mais professores. 

 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/Os cursos integrados são engessados em 

aproveitamento de disciplinas. No atual, não há essa possibilidade. Os PPCs terão que ser 

adequados 

Catiane/O decreto do mec legitima a oferta suplementar? Ouvi algo sobre isso, mas não 

li. Vcs sabem informar. 

Vinícius Melo/Penso que este momento traz um desafio sem precedentes. Todos estamos 

vivenciando medo, ansiedade e tensão. O ambiente domiciliar tem sido inundado pelas 

práticas de home office - muito influenciadas pelos modelos corporativistas. Em vista 

disso, acredito que devemos entender o processo de ensino e aprendizagem por uma 

perspectiva outra, visando maior compreensão. 

 

Vinícius Melo/Pergunta anterior: Como seriam aproveitadas as atividades suplementares 

do Integrado? 

 

Rita de Cássia Araújo Cerqueira/Sejam disciplinas ou outros cursos, requer adequação 

do PPC 

 

Vinícius Melo/Também gostaria de questionar a disposição informacional em relação aos 

cursos semestrais. As informações em relação ao EJA e Subsequente poderiam estar 

separadas das demais? Seria possível dispor as informações da proposta aprovada por 

modalidade de ensino? Acredito que detalhar é essencial a uma comunicação efetiva. 

 

Rita Nano/Vinícius depois da decisão da proposta, a comissão fará o calendário para 

todas as formas de ensino; 

Lucy/meus alunos também perguntam muito e outros nem aparecem devido ao 

desestímulo por conta da incerteza com relação ao retorno 
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Frederico Augusto Wegelin/Acho a proposta muito boa. Flexibiliza para que a oferta 

seja realizada tanto para disciplinas de caráter obrigatório, permitindo que os estudantes 

possam dar continuidade ao seu curso e também permite que sejam ofertadas disciplinas 

complementares e com conteúdos diferenciados. 

 

Nadija Brunelli/E acho importante também que haja participação de pedagogas(os) 

nessa discussão 

 


