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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

 

Sessão do dia 24/setembro/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;, 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) Nota de pesar pelo falecimento da mãe da Conselheira Andrea Bitencourt; 

1.2) Aniversário de 11 anos da rede federal; 

            1.3) II Colóquio sobre Saúde Mental (24.09.2020) 

            1.4) Evento Surdos 28.09.2020 

            1.5) Olimpíada de Matemática e Ciências; 

            1.6) Relatório de Gestão 2020.1 

2) Ordem do dia:  

2.1  ATA  - 29.08.2020  

            2.2. AENPE 2019.2  

• Entrega de equipamentos e internet – Campus de Salvador 

• Auxilio Emergencial social ; 

• Auxilio Digital Emergencial: equipamento e internet; 

• Edital Monitoria Digital; 

• Edital PU: Impactos da pandemia na comunidade do campus de 

Salvador; 

• Edital PIBIC + PIBITI             

3) O que ocorrer. 
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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 agradeceu a participação do membros 

do Comitê Local de Prevenção e Combate ao COVID-19 do campus de Salvador  que foi 

instalado através da Portaria nº 1223 de 17 de março de 2020. Apresentou a justificativa de 

ausência da conselheira Fabiana Nascimento Ribeiro(representantes técnicos).  Informou 

ainda aos membros presentes que a Chefe de Gabinete, Sra. Claudete Blatt (que irá secretariar 

a reunião). Iniciou a reunião apresentando os informes listados acima, acrescidos  de que até 

o presente momento foram emprestadas  66 máquinas e 106 alunos agendaram nessas duas 

semanas, 5 máquinas que apresentaram defeito (estamos no suporte remoto) e o campus 

possui um saldo disponível para empréstimo de 17 maquinas. E ainda quanto ao auxílio 

Digital deverá ser disponibilizado no SUAP um formulário e se não houver nenhuma 

intercorrência no sistema no dia 30 estará disponível no mesmo.  Após os informes seguiu 

imediatamente para a ordem do dia. Apresentou a ata da 6ª reunião ordinária que foi aprovada 

de forma unanime sem alterações. Apresentou-se aos conselheiros as AENPE 

(ATIVIDADES  DE ENSINO NÃO PRESENCIAIS) e o diversos Editais com auxílios aos 

estudantes. Alguns conselheiros questionaram , Sra. Katiane Rocha (conselheira) apresentou 

sua preocupação com a evasão dos alunos do 1º ano, para que pudessem participar dos 

editais. Professor Ives registrou especial agradecimento a Conselheira Sra. Rita Nano pela 

presidência da comissão de calendário e ainda a toda comunidade do campus de Salvador 

pelo envolvimento na construção e execução de todas as atividades não presenciais que 

estão sendo desenvolvidas. A Conselheira Renilda que estava substituído a Conselheira 

Andrea Bitencourt apresentou a da proposta da regulamentação de estágio durantes as 

atividades não presenciais do campus de Salvador. Essas não foram avaliadas e votadas 

em virtude da necessidade da mesma ser enviada em forma de relatoria a um membro do 

conselho, ficando  como pauta para a próxima reunião. 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 da sala virtual elavrei 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. 
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Lista de Presença 

 

1.Catiane Rocha Passos de Souza 

2. Lurimar Smera Batista 

3. Renilda Fátima Gonçalves de Lima 

4. Pablo Castro Lemos 

5. José Dias dos Santos Neto 

6. Priscila Uzêda Pereira do Vale 

7. Ezequiel Westphal 

8. Ricardo Bahia Rios 

9. Maria Estela Smolka Ramos 

10. Frederico Augusto Wegelin 

11. Lucyvanda Amorim Moura 

12. Rita Maria Weste Nano 

13. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

14. Newman Nobre de Santana 

 

Lista de Presença Comitê Local 

 

1. Jeferson Gabriel da E. Coutinho 

2. Lucyvanda Amorim Moura 

3. Lidice Almeida Arlego Paraguassu 

4. Rita de Cássia Araújo Cerqueira 

5. Marcelo Morais Pinheiro 

6.Lidice Almeida Arlego Paraguassu 

 

 

[07:32] Bem-vindo(a) a <b>IFBA-SSA</b>! Para convidar outros participantes para a 

conferência, utilize a URL <u><a href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifba-ssa" 

target="_blank" target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifba-

ssa</a></u>.<br><br>Para compartilhar o seu microfone, clique no botão com um 

telefone (na barra de botões abaixo da apresentação). Use um headset para ter uma melhor 

experiência de áudio com menos ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo 

SIP, disque <u>sip:40206@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está 

limitada em <b>75 participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, <a 

href="https://ajuda.rnp.br/conferenciaweb" target="_blank"><u>clique aqui</u></a>. 

[07:37] Claudete : Bom dia a todos, sejam bem vindos. Favor assinar lista de presença 

nas notas compartilhadas. 

[07:48] jefersongabriel : Bom dia! 
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[07:53] Renilda Fátima : Bom dia Pessoal 

[07:55] Catiane Rocha : Bom dia Colegas! Espero encontrá-las/los bem 

[07:57] Priscila Uzeda : Bom dia! 

[07:57] Catiane Rocha : Estou muito triste pela notícia do falecimento da mãe da 

conselheira Andrea e orando pela família nesse momento de dor. Nossas condolências! 

[07:57] Ezequiel Westphal : Bom dia a todos/as! 

[07:59] Renilda Fátima : Triste mesmo Catiane.... mas Deus sabe de todas as coisas.. o 

tempo vai ajudá-la a superar.... a saudade vai ficar.. 

[08:00] Lurimar S Batista : Bom dia! 

[08:00] Claudete : Bom dia a todos, sejam bem vindos. Favor assinar lista de presença 

nas notas compartilhadas. 

[08:01] Catiane Rocha : Bom dia Ives e demais colegas! 

[08:04] Catiane Rocha : Obrigada Ives! Estamos conccluindo um ciclo de estudos sobre 

ideologia que vem nos fortalecendo muito politicamente para pensar as questões do Brasil 

hoje. 

[08:04] Renilda Fátima : Bom dia Catiane 

[08:08] Estela : Bom dia! 

[08:12] Renilda Fátima : picotando o áudio 

[08:12] Renilda Fátima : sim... 

[08:12] jefersongabriel : ta picotando 

[08:15] Catiane Rocha : Diga os nomes por favor Ives! 

[08:16] Catiane Rocha : Grandes profissionais! Colegas mui queridos 

[08:16] ritanano : Bom dia a todos 

[08:17] Lucyvanda Amorim Moura : Bom dia a tod@s conselheir@s e participantes do 

Comitê 

[08:17] Frederico Augusto Wegelin : bom dia! 

[08:19] Renilda Fátima : Obrigada Ives 

[08:20] Ricardo Bahia : Bom dia! 

[08:20] Catiane Rocha : Bem vinda Renilda! 

[08:20] Estela : Olá Renilda! 

[08:20] Renilda Fátima : Olá pessoa! 

[08:21] Catiane Rocha : Sim! Essa comissão tem uma missão realmente importante. 

Precisamos estar juntos 
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[08:24] lidicearlego : Bom dia! 

[08:25] Catiane Rocha : Bem vinda Lidice 

[08:27] Claudete : Bom dia a todos, sejam bem vindos. Favor assinar lista de presença 

nas notas compartilhadas. 

[08:29] Catiane Rocha : Ives, tenho uma dúvida sobre essa questão 

[08:29] Renilda Fátima : Bom dia Bahia 

[08:31] Catiane Rocha : Trabalho muito bom 

[08:36] Renilda Fátima : Que bom Bahia.. 

[08:37] Catiane Rocha : ótimo 

[08:38] Priscila Uzeda : Professor Ives, tenho uma peergunta 

[08:45] Estela : Parabéns a todos nós, que continuamos fazendo essa história! Rumo aos 

200 anos! 

[08:56] Catiane Rocha : Sim Jeferson, excelente sugestão de o suap contatar o estudante 

com informe de matrícula 

[08:58] Priscila Uzeda : Isso é a busca ativa 

[09:00] Catiane Rocha : O email tem que ser uma das ações, pois isso mesmo Bahia nem 

sempre funciona 

[09:00] Lucyvanda Amorim Moura : Em relação ao integrado, o Coletivo de Familiares 

pode ser um canal de contatos 

[09:00] Renilda Fátima : Concordo com Jeferson, seria muito bom esta interligação com 

o SUAP 

[09:04] Frederico Augusto Wegelin : Professor, se possível, gostaria de fazer uma 

contribuição 

[09:08] Catiane Rocha : Assim mesmo rsrsrs sei bem 

[09:08] Catiane Rocha : cansaço tbm faz isso 

[09:14] Lucyvanda Amorim Moura : a fala do prof. |Bahia está cortando 

[09:14] Priscila Uzeda : Bahia, eu sinto falta de um numero (dados, diagnostico) de  

estudantes em (perspectiva pelo menos) que a gestão identifica que irão necessitar dos 

auxílios citados pelo professor Ives. Bem como um diagnostico da conclusão do ano 

letivo de 2019 que entrou na pandemia. 

[09:14] Catiane Rocha : Bahia, tenho algumas dúvidas: como esse período aparecerá no 

histórico do estudante? O aluno que não se matriculará terá 2019 e 2021, sem 2020? O 

que se matriculará, sendo aprovado, terá 2020 ou não no histórico? 
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[09:16] Renilda Fátima : E as atividades extra curriculares como aparecerão no histórico 

dos aluno? 

[09:17] Catiane Rocha : Me preocupa o registro da matrícula, pois isso inside no número 

de evasão e retenção, caso a gente venha ser obrigado a prestar conta da matrícula no 

período 2020. Tem algum informativo do MEC sobre isso? 

[09:24] jefersongabriel : Como seria o registro dessa carga horária assíncrona? Pode até 

ser comunicado pelo professor, mas não temos como controlar essa dedicação assíncrona 

dos estudantes, de forma tão precisa. 

[09:31] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : poderiam ser formadas as turmas e o aluno 

escolheria o horário? 

[09:31] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : seria o sentido inverso, disponibiliza turmas e 

o aluno escolhe 

[09:31] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : os coordenadores  junto com DAEP poderia 

orientar os alunos na escolha? 

[09:33] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : não precisa responder para não tomar tempo 

[09:35] Ives Lima : Estou acompanhando e tentaremos responder os questionamentos 

aqui do chat 

[09:35] Catiane Rocha : O aluno poderá aproveitar a carga horária dos componentes 

extracurriculares? Considerando A Portaria nº 376 , que diz que a carga horária das 

atividades curriculares substituídas poderá ser considerada em cumprimento da carga 

horária total estabelecida no respectivo PPC. 

[09:37] Pablo : Conselheiros, acho o planejamento válido, mas não seria melhor ter um 

diagnóstico do que está acontecendo na finalização do semestre para ter um parâmetro 

para o início do 2020.3? 

[09:41] jefersongabriel : Peço inscrição 

[09:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Ives, não precisa me responder, me senti 

contemplada, após colocações de Bahia e minhas reflexões 

[09:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : o tempo é exíguo para flexibilizar muito 

[09:41] Catiane Rocha : Então, os horários das turmas do integrado deverão ser 

apresentados como apresnetamos no ensino presencial? É isso mesmo? Um professor pra 

cada turma? Independente se teremos alunos ou não matriculados? 

[09:41] Ives Lima : OK, Rita. Já enviei o email com a foto para seu gmail 
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[09:42] lidicearlego : No caso da oferta de atividades de extensão, essa carga horária 

poderia ser aproveitada para o aluno de alguma maneira? Créditos em atividades 

extracurricular? Créditos para integralização do estágio? 

[09:42] lidicearlego : *pelo aluno 

[09:43] jefersongabriel : INscriçãp 

[09:44] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : concordo com Ives 

[09:45] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Penso que precisamos dar continuidade ao fluxo 

estabelecido, sem perder de vista a avaliação dos cursos semestrais que estão rolando no 

momento 

[09:45] Pablo : Quero inscrição 

[09:46] Claudete : Inscrição: Pablo 

[09:47] jefersongabriel : eu pedi inscrição primeiro, Claudete 

[09:47] Pablo : Isso Claudete , Professor Jeferson pediu primeiro 

[09:48] Claudete : Corrigindo; Jeferson, Pablo 

[09:48] Catiane Rocha : catiane 

[09:48] Ezequiel Westphal : Prezados/as: não consigo ouvir; já tentei reiniciar e acessar 

a reunião pelo celular... Sumiu de repente o áudio. Portanto, permaneço na sala, mas só 

visualizo a apresentação ... 

[09:49] Catiane Rocha : Me inscreve Claudete 

[09:49] Ives Lima : ok, Ezequiel 

[09:49] Ives Lima : Inscrição: Jeferson, Pablo, Catiane 

[09:49] lidicearlego : Certo, Ricardo! Isso mesmo... Pensei mesmo nos novos PPCs! Até 

porque essas capacitações serão utilizadas em diferentes contextos! Obrigada! 

[09:50] Renilda Fátima : Obrigada Bahia, me senti contemplada... 

[09:54] Catiane Rocha : Tou nessa angustia aqui Jeferson 

[09:54] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Jeferson, discuti essas questões na reunião do 

departamento e fiquei preocupada com a impossibilidade de pensar no modelo que vc 

propôs 

[09:55] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Eu concordo com você que nesse aspecto é 

preciso pensar diferente do presencial 

[09:55] Catiane Rocha : com certeza jeferson 

[09:55] lidicearlego : Exatamente, Jeferson! Perfeito! 
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[09:55] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : isso vai acontecer para todas as ofertas 

solicitadas e oferecidas 

[09:56] lidicearlego : Nesse contexto, precisaremos repensar as ofertas 

[09:56] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : isso! 

[09:56] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Turmas diferentes no mesmo ambiente 

[09:56] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : um professor com turmas diferentes é 

perfeitamente possível 

[10:01] Catiane Rocha : concordo Ives 

[10:02] Catiane Rocha : O consup precisa discutir isso 

[10:02] Catiane Rocha : ótimo Ives, grata 

[10:05] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : mas podem ser sugeridos dois ou três nomes 

para a mesma turma 

[10:05] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : entendi Bahia 

[10:05] jefersongabriel : Como isso resolveria o problema, Rita? 

[10:06] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : isso viabiliza a proposta de Jeferson e em 

Química estamos fazendo assim. Dois professores trabalhando para uma componente 

extracurricular. 

[10:08] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Jeferson, como Bahia está falando coloca no 

SUAP os nomes dos dois professores como principais. Em Química temos algo 

semelhante por causa das aulas práticas e assim temos 4 professores para uma mesma 

disciplina 

[10:08] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : O de teoria preenche todas as aulas teóricas e 

os de prática respondem pelas aulas práticas 

[10:09] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Seria um pouco problemático em termos de 

frequência para os alunos 

[10:09] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Posso conversar com você depois 

[10:10] jefersongabriel : Beleza, Rita 

[10:10] jefersongabriel : Eu acho que entendi sim 

[10:14] Catiane Rocha : Mantenho minha inscrição pós Pablo. Tenho uma dúvida sobre 

outro ponto 

[10:14] Ricardo Bahia : Obrigado pelo esclarecimento 
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[10:15] Priscila Uzeda : O formulário para o auxilio digital a ser disponibilizado no 

SUAP. A previsão é dia 30. Hoje a DGTI fara uma reunião e se não houver mais nenhuma 

mudança, dia 30 estará no ar 

[10:20] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Pablo, passei por esse estresse até o mês de 

agosto. Sou solidária à sua situação. Estou mais leve ao passar o bastão da coordenação 

para outro professor, não por não gostar do cargo, amo mesmo o trabalho de coordenação 

de curso, mas já estava na hora de sair 

[10:21] Ricardo Bahia : Priscila, obrigado 

[10:21] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : concordo que a quantidade de aulas síncronas 

é grande 

[10:22] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : pensou-se em aulas síncronas como se pensa 

no presencial, mas não dá 

[10:22] Lucyvanda Amorim Moura : o conselheiro Pablo coloca questões muito 

relevantes sobre a situação que a maioria de nós está vivendo em termos de  

estudo/trabalho remoto... sou solidária 

[10:23] Priscila Uzeda : Por nada, Bahia 

[10:24] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : para o integrado, duas componentes ou uma 

apenas 

[10:24] Catiane Rocha : Relmente, o cansaço e estresse aumentaram muito com as aulas 

e trabalho remoto. Fora as condições diversas para cada um/uma. 

[10:24] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : concordo também com Ives que não devemos 

abrir mão de 2020.3 

[10:25] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : creio que é questão de ajustes 

[10:25] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : 2019.2 também precisa ser concluído 

[10:26] ritanano : Inscrição por favor 

[10:26] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : estou falando aqui por ter participado de 

trabalhos com a gestão e sei da sensibilidade e empatia com que têm tratado dessas 

questões colocadas aqui 

[10:27] Priscila Uzeda : Por isso é justo fazer diagnósticos, para termos noção de como 

será o retorno presencial. Alem de diagnósticos do momento presente, que não tá facil 

[10:30] Catiane Rocha : é preciso formalizar a denúncia, concordo 

[10:31] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : a falta de denúncia deixa coordenadores de 

curso, DE, DAEP de mãos atadas 
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[10:31] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Já enfrentei esse problema e é difícil fazer com 

que os estudantes percebam a importância disso 

[10:32] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : falta de denúncia formal 

[10:32] José Dias - Conselheiro Discente : A questão não é denunciar. A questão é a 

instituição apresentar maneiras protetivas aos estudantes a partir do momento que ele se 

contrapõe a um servidor. 

[10:32] Priscila Uzeda : nem sempre o estudante tem coragem de fazer denuncia. vemos 

isso nos casos de assedio. Talvez abrir, tambem, um canal de dialogo com eles propicie 

identificar essas situações que Pablo pontuou 

[10:33] José Dias - Conselheiro Discente : O estudante como elo mais frágil da relação 

se sente suprimido em denunciar e acabar por provocar uma reação do servidor de forma 

a prejudicar. 

[10:34] José Dias - Conselheiro Discente : O receio é esse ! O estudante denunciar e o 

professor se colocar na postura reativar perante a turma como forma punitiva pela 

denuncia 

[10:34] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Eu também me deparei com declarações desse 

teor: medo de represálias. Mas se essas acontecem, continua com a denúncia! 

[10:34] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Situações com determinados professores 

perduram por anos e nós não podemos atuar porquê fica no disse me disse 

[10:34] José Dias - Conselheiro Discente : Um problema complexo como esse não será 

resolvido com frase pronta "basta denunciar". Problema complexo requer solução 

complexa! 

[10:35] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Concordo com você, mas se houver um start 

nada poderá ser feito! 

[10:35] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : todos precisamos nos expor em algum momento 

[10:35] Estela : Já passei por isso enquanto chefe de departamento e vejo um grande 

problema em nosso corporativismo. Uma turma que resolveu denunciar o professor 

acabou sendo penalizada por ele e acabou nada acontecendo. Os departamentos precisam 

observar condutas inapropriadas de seus pares. 

[10:35] José Dias - Conselheiro Discente : Professores que tem posturas inaceitáveis até 

para convivência humana e perduram por anos. Até casos de professor receber carta da 

turma de repúdio de sua postura dentro de sala de aula 

[10:36] Catiane Rocha : Repito minha frase: é preciso formalizar a denúncia, concordo 
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[10:36] Catiane Rocha : Não disse que basta denunciar 

[10:36] José Dias - Conselheiro Discente : E nada ser feito 

[10:37] Catiane Rocha : tou inscrita 

[10:38] Priscila Uzeda : Eu acho que a situação relatada por Pablo, tem que ser pontuada 

aqui sim. 

[10:38] Santana : Reativar a Ouvidoria não seria talvez uma possibilidade de solução? 

[10:38] Renilda Fátima : Pablo não citou nome de ninguém.... super discreto.... 

[10:38] José Dias - Conselheiro Discente : Repito a questão não é a denuncia em si. Os 

meios existem! 

[10:39] José Dias - Conselheiro Discente : O problema são medidas protetivas aos 

estudantes 

[10:39] José Dias - Conselheiro Discente : Como se denuncia um servidor e ele mantem 

contato com os denunciantes? 

[10:39] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : acho importante o que Pablo vem colocando 

pois faz parte do que está acontecendo nos cursos superiores e pode acontecer nos anuais 

[10:39] José Dias - Conselheiro Discente : Não faz sentido isso! 

[10:40] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : e nessa situação emergencial pode ser 

referência para como agir 

[10:41] Ives Lima : Rita, foi importante a fala dele. Vamos ficar atentos e vamos focar 

em ações para mitigar esse problema 

[10:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : aproveitamento de carga horária para os cursos 

integrados é difícil 

[10:41] Pablo : É exatamente isso José Dias.. como denunciar o servidor se ele mantem a 

relação de poder na sala de aula? 

[10:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Mas o SUAP, como está, não permite 

[10:42] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : aproveita a avaliação 

[10:42] Estela : Tbm acho, Catiane, penso que seja uma forma de acolher o estudante e 

evitar evasão. 

[10:42] Priscila Uzeda : Eu acho que a situação relatada por Pablo, tem que ser pontuada 

aqui sim. E acho que se faz necessário o estabelecimento de diálogos com os alunos.  Ja 

que a denuncia formal nem sempre irá acontecer 

[10:43] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Só seria possível se as disciplinas não fossem 

oferecidas em bloco 
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[10:43] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Certíssimo Ives 

[10:43] Catiane Rocha : § 4º A carga horária correspondente às atividades curriculares 

substituídas, 

conforme previsto no caput, poderá ser considerada em cumprimento da carga horária 

total, 

estabelecida no plano de curso que foi aprovado pelo respectivo órgão competente. 

[10:43] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Biologia permite aproveitamento se for 

oferecida como o departamento dele propõe 

[10:43] Estela : Essa questão trazida por Pablo precisa ser ponto de pauta de uma reunião 

[10:45] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Tem extracurriculares que trazem conteúdos 

de componentes curriculares. Penso que é interessante sim para o estudante em termos de 

aprendizagem 

[10:45] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : poderá , Cati, não implica em deverá 

[10:46] Catiane Rocha : Sim, poderá 

[10:46] Catiane Rocha : se o aluno quiser 

[10:47] Lucyvanda Amorim Moura : Concordo com Estela. Casos de assédio moral 

acontecem demais nos cursos integrados e os/as estudantes, até pela idade, se sentem mais 

frágeis nesse enfrentamento 

[10:47] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Isso Ives! 

[10:50] Ricardo Bahia : Inscrição 

[10:51] Marcelo Pinheiro - Comitê Local campus Salvador : É possível que o aluno 

aproveite a carga horária ministrada caso não obtenha exito como carga horária 

complementar? 

[10:51] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Cati, se assim for pensando Química não 

ofertaria nada 

[10:52] Catiane Rocha : Rita, o DALV tá nesse dilema tbm 

[10:52] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Todas as nossas disciplinas são teórico-

experimentais não têm como ser integralizadas em dois meses que não correspondem 

mais nem a uma unidade letiva 

[10:52] Ives Lima : Marcelo, li e não entendi sua pergunta 

[10:52] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Por isso que sou favorável às extracurriculares 

[10:53] Catiane Rocha : os colegas do DALV tem ofertado muitos cursos extra e a evasão 

é enorme, por vários fatores 
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[10:53] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Penso que importante não é aproveitamento de 

carga horária, mas de aprendizagem que pode se refletir no próximo ano letivo como 

melhor desempenho 

[10:54] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Se o aluno vai cursar ou não, não creio que seja 

o caso 

[10:54] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Isso mesmo Bahia, trazer o aluno para junto de 

nós 

[10:54] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : e esclarecer como tudo irá transcorrer. 

[10:55] Catiane Rocha : Acho que tem qu eficar claro pro aluno 

[10:55] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Marcelo, vou responder por Ives e ele diz se 

acertei. A resposta para você é não, se não há aprovação, não há aproveitamento de 

nenhum teor 

[10:56] Catiane Rocha : sim, o consup não é superior ao MEC. Isso mesmo 

[10:56] Marcelo Pinheiro - Comitê Local campus Salvador : Caso o aluno pegue uma 

matéria disponibilizada, se for aprovado ele poderá aproveitar essa matéria como ja 

cursada, mas caso ele reprove a matéria, para não se "perder" esse tempo cursado o aluno 

poderia aproveitar essa carga horária ministrada como hora complementar. 

[10:56] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Em nenhuma instância se aproveita carga 

horária quando o estudante não é aprovado no componente curricular ou extracurricular 

[10:57] Catiane Rocha : Não existe Marcelo 

[10:58] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : e acho que o poderá foi colocado justamente 

para não impor 

[10:58] ritanano : Estou inscrita 

[10:58] Catiane Rocha : Grat Bahia, importante valorizar essa oferta 

[10:58] Ives Lima : Inscrição: Rita Nano, José Dias 

[10:58] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : e permite flexibilização de acordo com as 

particularidades das instituições nessa situação emergencial 

[11:00] Pablo : Quero resposta 

[11:01] Priscila Uzeda : Eu não achei a fala dele mal educada, não! De jeito nenhum! 

[11:03] Renilda Fátima : não achei mal educada não. 

[11:06] Catiane Rocha : Cai, voltei agora 
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[11:08] Estela : Tbm não achei nem que o conselheiro foi mal-educado e nem que o 

presidente não foi mal- educado com a conselheira, o presidente apenas considerou sobre 

a forma de considerarmos sobre as falas uns dos outros 

[11:09] Priscila Uzeda : Culturalmente, o docente não tem problemas em procurar os 

canais, meios para fazer denuncia, quando necessário. Já o aluno é diferente. 

Culturalmente, ele não se sente seguro para isso. 

[11:09] Estela : *e nem que o presidente foi mal-educado 

[11:09] Pablo : Eu apenas estava relatando o quanto é desgastante estudar nesse momento 

e que existem alguns docentes que não tem a mínima empatia com os alunos. 

[11:10] Pablo : Isso mesmo José. 

[11:11] ritanano : Respeito a opinião de todos, então por favor respeitem a minha 

[11:12] ritanano : Cada um pensa e age diferente, por isso que temos representes e não 

um único 

[11:13] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Ives está colocando perfeitamente a questão da 

dificuldade de adaptação. 

[11:14] Estela : Com as condições para determinadas práticas como a minha 

[11:14] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Para muitos docentes é difícil entender que a 

dinâmica e a estrutura do remoto e do EAD são diferentes. 

[11:15] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : precisamos encarar a situação de todos mas não 

abrir mão de seguir em frente com a oferta colocada 

[11:15] Estela : Sim, Rita, a própria intimidade com a tecnologia é um impasse 

[11:15] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Renilda agora! 

[11:16] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Sou a favor de Renilda apresentar 

[11:16] Lucyvanda Amorim Moura : Posso permanecer até as 11:30 

[11:16] lidicearlego : Também sou a favor! Posso permanecer 

[11:16] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Esse aspecto dos cursos é relevante para a 

formação dos cursistas 

[11:17] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : também sou Renilda! 

[11:18] Claudete : Já está como apresentadora 

[11:18] LUIS FILIPE FREITAS DA SILVA DE JESUS : Bom dia. Ok. Presente! 

[11:19] Catiane Rocha : não 

[11:19] Catiane Rocha : não 

[11:19] LUIS FILIPE FREITAS DA SILVA DE JESUS : Estou ouvindo. 
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[11:20] Catiane Rocha : tou 

[11:20] Lucyvanda Amorim Moura : sim, acompanhando 

[11:20] Catiane Rocha : tou vendo 

[11:26] LUIS FILIPE FREITAS DA SILVA DE JESUS : Parágrafo único do art. 1º (...) 

as condições 

adequadas de estrutura, supervisão e orientação. 

[11:26] Frederico Augusto Wegelin : Assim que concluir a apresentação, gostaria de tirar 

uma dúvida sobre o documento. 

[11:27] ritanano : Prof Ives 

[11:27] Ives Lima : Está falhando 

[11:28] ritanano : Algum conselheiro  irá relatar esse documento? 

[11:28] Catiane Rocha : Eu recebi e li Renilda 

[11:28] Catiane Rocha : Claudete enviou pra nós do conselho 

[11:28] ritanano : O trâmite é um conselheiro avaliar o documento 

[11:29] ritanano : Mas o tramite não é esse 

[11:29] ritanano : Estamos fazendo diferente 

[11:30] ritanano : Nao concirdo com esse encaminhamento 

[11:31] ritanano : Avalia e apresenta com seu parecer 

[11:32] Catiane Rocha : Rita, entendi que tá na pauta conforme Claudete nos enviou. O 

documento veio pronto. 

[11:32] ritanano : Nao Catiane, tomamos conhecimento 

[11:33] Catiane Rocha : Sim, tomamos conhecimento 

[11:33] ritanano : Um conselheiro apresenta seu parecer 

[11:33] Catiane Rocha : Não foi solicitado isso 

[11:33] ritanano : O presidente delega a um conselheiro para relatar 

[11:34] Frederico Augusto Wegelin : Gostaria de tirar uma dúvida sobre o documento. 

[11:35] Pablo : Vou ter que me ausentar. Bom dia a todos. 

[11:36] Claudete : Sr. Frederico está inscrito. 

[11:36] Catiane Rocha : Eu não 

[11:36] LUIS FILIPE FREITAS DA SILVA DE JESUS : Se me permite uma fala! 

[11:36] ritanano : Quero falar 

[11:36] Ives Lima : Inscrições: Frederico 

[11:36] Ives Lima : Inscrição: Rita Nano 
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[11:39] Renilda Fátima : Suspensos os remunerados para os menores de idade.... 

[11:40] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : isso Filipe 

[11:41] Renilda Fátima : Olá Rita Cerqueira, vc esteve conosco, nesta empreitada... 

[11:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Olá Renilda 

[11:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Estive sim 

[11:41] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Ainda estou! 

[11:41] Renilda Fátima : Eu sei...... 

[11:42] jefersongabriel : Renilda, para práticas laboratoriais, associadas ao PIBIC, esse 

documento tambem é válido? 

[11:46] Lucyvanda Amorim Moura : Obrigada! Como sempre, uma reunião muito 

produtiva 

[11:46] lidicearlego : Obrigada a todas e todos! Um abraço e se cuidem! 

[11:46] jefersongabriel : Bom dia a todos e todas! 

[11:46] Rita de Cássia Araújo Cerqueira : Bom dia e até breve 

[11:46] Catiane Rocha : Obrigada a tods! cuidem-se 

[11:46] Estela : Abraços a todos, até a próxima! 

[11:46] Catiane Rocha : abraço em cada um/uma 

[11:47] Priscila Uzeda : Bom dia e obrigada 


