
 
 
 

 
 

 

   

CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

6ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 26/08/2021 

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 Informes; 

2. Ordem do dia: 

2.1 Leitura da ata da 4ª Reunião Ordinária Processo SEI 23279.005170/2021-59; 

3. Processo SEI 23279.005130/2020-15 - Eleições para o conselho do campus de 

Salvador biênio 2022/2023; 

4. Processo SEI 23279.003974/2021-13 - Relatoria Organograma do campus de Salvador; 

5. Processo SEI 23279.005195/2021-52 - Apresentação da adequação do campus de 

Salvador ao Plano de Retomada Gradual (PGR) das Atividades Presenciais acadêmicas e 

administrativas nos cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no 

âmbito IFBA; 

6. 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. Edler Lins (DPGI). Passando de imediato aos informes: No item 

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


 
 
 

 
 

 

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 à reunião o presidente do conselho, Sr. Ives 

Lima iniciou a relatoria do Processo SEI 23279.005130/2020-15 - Eleições para o conselho 

do campus de Salvador biênio 2022/2023, sendo que após a apresentação da pauta foi 

necessário a composição da Comissão Eleitoral, sendo que apenas a conselheira Lucyvanda 

Moura se disponibilizou para participar; os outros dois membros serão indicados pela 

presidência do conselho. Passando de imediato ao Processo SEI 23279.003974/2021-13 - 

Relatoria Organograma do campus de Salvador. Apresentada a relatoria os conselheiros(as) 

sugeriram melhorar a comunicação para todos no campus tivesse conhecimento, criando 

uma forma de comunicação para o mesmo, ainda houve consenso quanto a criação de uma 

comissão, para que esta realizasse a reunião por setores específicos, ficando a Composição 

da Comissão para elaborar uma proposta de Organograma definida da seguinte forma: 

Composição da Comissão: 2 docentes, 2 TAE, 2 membros do Conselho, 2 membros da 

gestão, 1 representante estudantil. Ainda para a composição da Comissão para elaborar 

uma proposta de Organograma foram indicados os nomes: Rita Nano (representante 

docente) - Mauricio Castro (representante TAE) - consulta aos representantes discentes do 

Conselho, em caso de negativa, convidar o representante discente do CONSUP.  O 

presidente do conselho deu continuidade a reunião passando ao Processo SEI 

23279.005195/2021-52 - Apresentação da adequação do campus de Salvador ao Plano de 

Retomada Gradual (PGR) das Atividades Presenciais acadêmicas e administrativas nos 

cursos técnicos, superiores de graduação e de pós-graduação no âmbito IFBA onde O 

professor Jeferson Gabriel da E. Coutinho(comitê) apresentou a adequação e planejamento 

do campus em relação ao que está proposto da Minuta. Informou ainda que o campus está 

pronto para a retomada na fase 1, entretanto esse retorno está condicionado ao 

direcionamento da reitoria e do CONSUP. 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. 



 
 
 

 
 

 

LISTA DE PRESENÇA 

1. Ives Lima de Jesus 

2. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 

3. Lucyvanda Amorim Moura 

4. Jeferson Gabriel da E. Coutinho 

5. Edilene da Silva David 

6. Newman Nobre de Santana 

7. Ana Paula dos Anjos Cordeiro 

8. Maria Estela Smolka Ramos 

9. Pablo Castro Lemos 

10. Mauricio Assis de Castro 

11. José Dias dos Santos Neto 

12. Rita Maria Weste Nano 

13. Édler Lins de Albuquerque 

14. Rafael Mascarenhas Moraes 

15. Nadija Brunelli Santana - Comitê COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


