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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

 

8ª Reunião Ordinária Conselho do campus de Salvador/Sessão do dia 

29/outubro/2020/ 8h as 11hs.  

 

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; DIRETORA DE EXTENSÃO: 

Andréa Bitencourt; REPRESENTANTE PAIS: Lucyvanda Amorin Moura; 

REPRESENTANTES DOCENTES: Mário Cesar Alves da Silva; Maria Estela Smolka 

Ramos; Catiane Rocha Passos de Souza ;  REPRESENTANTE TÉCNICOS: Pablo 

Castro Lemos, Fabiana Nascimento Ribeiro; Priscila Uzêda Pereira do Vale; Mauricio 

Assis de Castro Sotero Filho REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO 

TÉCNICO: Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

 REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: José Dias Santos. 

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL: Frederico Wegelin; Ezequiel 

Westphal; REPRESENTANTE DOS EX-ALUNOS: Marcia Virginia Aragão 

Gonzalez.  

 

Pauta da reunião:  

  

1.Expediente;  

 

2.Ordem do dia:    

 

   2.1 Leitura da ata de 24 de setembro de 2020;       

 

   2.2 Relatoria do Processo nº 23279.006681/2020-15, regulamentar os Estágios e 

Práticas Profissionais do Campus de Salvador do IFBA, enquanto durar a situação de 

pandemia do Corona vírus – Conselheira Catiane Rocha; 

 

   2.3 Relatoria do processo SEI n° 23279.006614/2020-92, calendário AENPE 2020 - 

Campus Salvador – Conselheiro Ricardo Bahia Rios;  
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3. O que ocorrer. 

 

 

Lista de Presença: 

 

1) Ives Lima de Jesus 

2) Catiane Rocha Passos de Souza 

3) Lurimar Smera Batista 

4) Pablo Castro Lemos 

5) Lucyvanda Amorim Moura 

6) Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

7) Marcia Virginia Aragão Gonzalez 

8) Maria Estela Smolka Ramos 

9) Priscila Uzêda Pereira do Vale 

10) Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

11) Andrea Cassia Peixoto Bitencourt 

12) Ricardo Bahia Rios 

13) José Dias dos Santos Neto 

14) Fabiana Nascimento Ribeiro 

Ausências justificadas:  Sr. Frederico Wegelin e Sr.  

 

 

Encaminhamentos: 

 

A reunião foi iniciada pelo Professor Ives às 08:10, parabenizando os Servidores pelo dia 

do servidor público e continuou com uma fala de sensibilização e empatia para 

comunidade sobre todos da gestão e demais servidores no atendimento das demandas 

nesse contexto de atividades remotas.  Foram repassadas informações sobre os auxílios 

emergenciais e o do grande volume de solicitações de demanda, sendo necessária uma 

força tarefa para o atendimento das ações e acelerar o processo.  Outro informe foi sobre 

a necessidade de uma força tarefa para a realização do censo estudantil no que tange a 

inclusão das informações na plataforma. O Conselheiro Pablo sugeriu uma avaliação do 

conselho de avaliar o ensino remoto e sugeriu como ponto de pauta para o conselho um 

protocolo de assédio.  Conselheira Fabiana apresentou informações detalhadas sobre o 

processo de seleção do edital de auxílio estudantil; Conselheira Andrea informou sobre a 

realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia durante os dias 03 a 06/11. Site 

do evento: www.even3.com.br/snct_2020/. O Conselheiro Lurimar apresentou os dados 

de bolsas (54) de iniciação científica 2020/2021 concedidas a alunos do Campus de 

Salvador; Conselheiro Lurimar informou os dados do edital 5, com projetos de 

pesquisa/extensão/inovação: submetidos (37) e contemplados (32) com recursos do 

Campus de Salvador; Foi solicitado o armazenamento no SEI das atas do conselho, 

inclusive com assinaturas eletrônicas; A Conselheira Priscila informou da   realização das 

Audiências Públicas Normas Acadêmicas do Ensino Técnico do IFBA. 

 Site: https://bit.ly/37dFB4U  

http://www.even3.com.br/snct_2020/
https://bit.ly/37dFB4U
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• Dia 29/10 - 14:00 

• Dia 10/11 - 9:00 

• Dia 18/11 - 14:00  

 

A Conselheira Catiane Rocha realizou leitura da relatoria do parecer do Regulamento de 

Estágios e Práticas Profissionais do Campus Salvador do IFBA, enquanto durar a situação 

de pandemia do coronavirus. Recomendou a aprovação do regulamento pelo conselho 

que foi aprovado por unanimidade.  O conselheiro Ricardo Bahia realizou a leitura da 

relatoria do calendário AENPE 2020 - Campus Salvador, para formato superior que foi 

aprovado pelo Consepe por Ad referendum contudo houve algumas recomendações.     a) 

Realização de acolhimento para os novos estudantes; b) Indicação de data limite para 

estudantes menores de idade manifestarem não adesão AENPE; c) Inserir datas do 

conselho diagnóstico. d) Datas do edital referente a Assistência estudantil. Na forma 

Subsequente foram feitas as mesmas ressalvas citadas acima para o nível superior. O 

conselheiro Ricardo Bahia apresentou o calendário acadêmico emergencial, e o voto do 

relator favorável ao calendário acadêmico. O calendário foi aprovado por unanimidade 

pelo Conselho do Campus de Salvador. O conselheiro Ricardo Bahia informou que o 

esboço do Calendário 2021 proposto pela Comissão de Calendário está previsto para o 

primeiro período de 06/01/2021 a 25/01/2021, o segundo período a partir de 21/06/2021 

um prazo de 25 dias. O Conselheiro Ives Lima, propôs a análise pelo conselho do Campus 

tendo o início do Calendário Acadêmico de 2021, proposto como data de início dia 

08/02/2021 ou dia 22/02/2021, onde o conselheiro se mostra favorável ao início do 

período letivo de 2021, dia 08/02/2021. E deixou aberta a fala para as inscrições. O 

Conselheiro Ricardo Bahia, informou que consultou a comissão de calendário para início 

08/02/2021, para realização de uma semana de acolhimento aos estudantes, ambientação 

às plataformas, e no período de 08/02/2021 a 12/02/2021 para planejamento das aulas 

virtuais pelos professores. E quando ocorrer às aulas presenciais a realização de uma 

semana de acolhimento. A conselheira Lucyvanda Moura informou que concorda com o 

início em 08/02/2021. O conselheiro Pablo, informou que o prazo do dia 08/02/2021, está 

muito em cima, e que os estudantes do ensino superior estão muito exaustos, propondo o 

encaminhamento para início para 22/02/2021. E questionou o conselheiro Ricardo Bahia 

quanto à realização de uma Semana de Acolhimento quanto as atividades presenciais, 

necessita de um cuidado haja vista que o risco de uma segunda onda da pandemia do 
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Coronavírus. O conselho Pablo retirou a proposta para 22/02/2021. Foi deliberado pelo 

Conselho do Campus de forma unânime a seguinte proposta: 1) Iniciar o ano letivo 2021 

em 08/02/2021. O conselheiro Guilherme de Aquino Fernandes questionou se o 

acolhimento para o ano letivo de 2021 seria depois do dia 08/02/2021. E o conselheiro 

Ives respondeu que sim. Conselheiro Ives, informou que o próximo ponto da ata é no que 

ocorrer, onde o conselheiro Guilherme questionou a realização da semana de acolhimento 

e integração. A conselheira Lucyvanda Moura questionou se as dúvidas de estudantes e 

familiares sobre este período das AENPE são sanadas via DEPAE? O Conselheiro Ives 

informou que as dúvidas podem ser realizadas pela DEPAE, que é um setor adjunto da 

Diretoria de Ensino. A Conselheira Catiane questionou sobre o PROSEL, e o conselheiro 

Ives informou que o PROSEL está na  do Colégio de Dirigentes que será realizado no dia 

04/11/2020. O Colégio de dirigentes é composto pelos 22 Diretores Gerais dos Campi, a 

Reitoria, os Pró-Reitores e Diretores Sistêmicos. A conselheira Fabiana Nascimento 

Ribeiro perguntou se para o ano letivo de 2021 já tem alguma previsão do recurso da 

Assistência Estudantil? O conselheiro Ives, informou que normalmente o recurso chega 

no mês de janeiro (1/18 do recurso), e que a orientação do recurso de 2020 seja utilizado 

no ano civil de 2020. O conselheiro Ives, apresentou uma questão de estágio, onde o 

estudante recebeu uma proposta para realizar 40 horas semanais, contudo o estudante está 

matriculado na AENPE, e proposto o questionamento se a carga horária assíncrona 

contaria como carga horária presencial. E que será realizado o questionamento à PROEX. 

Conselheira Andrea informou que esse questionamento vai ser formalizado para a 

PROEX, e que essa situação poderá ser feita via aditivo, para alteração da carga horária 

de até 40 horas semanais, no momento que as atividades presenciais retornarem o 

estudante deverá realizar um termo aditivo para alteração de carga horária para no 

máximo 30 horas semanais, em atendimento à Lei de Estágio.  Conselheiro Pablo fez um 

questionamento sobre a situação apresentada que se o estudante não está na carga horária 

presencial, que poderia alterar a vigência do Termo Aditivo para não prejudicar o 

estudante. A conselheira Andrea informou que será feita a consulta à PROEX para que se 

manifeste diante da falta de divergência, e em diálogo com Pablo da PROEX-DPP, que 

apresente uma justificativa bem embasada para análise. O conselheiro Ives encerrou a 8ª 

Reunião do Conselho do Campus, às 10:28.  Nada mais havendo a tratar o Diretor Geral 

e presidente do conselho Sr. Ives Lima, encerrou a reunião, a qual eu Andrea Bitencourt, 

anexei a lista de assinaturas da RNP e os diálogos da sala virtual e lavrei a presente ata,   
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a qual será enviada por e-mail a todos para as devidas correções e comentários, que após, 

será assinada por todos os membros presentes. 

 

DIÁLOGOS TRANSCRITOS DA PLATAFORMA WE DURANTE A REUNIÃO DE 29.10.2020  

[07:54] Lucyvanda Moura : Bom dia! 

[07:56] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Bom dia! 

[07:58] Ives Lima : Bom dia a tod@s 

[07:59] Estela : Bom dia! 

[07:59] Catiane Rocha : Bom dia companheirs! 

[08:01] Lurimar S Batista : Bom dia! 

[08:01] Fabiana Nascimento Ribeiro : Bom dia! 

[08:01] Ricardo Bahia : Bom dia! 

[08:03] Andrea Bitencourt - DIREC : Sim 

[08:04] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Ok 

[08:04] Catiane Rocha : ok 

[08:05] Pablo : Bom dia. 

[08:06] Lurimar S Batista : Por favor, assinar lista de presença em notas compartilhadas. 

[08:07] Guilherme de Aquino Fernandes : bom dia! 

[08:10] Priscila Uzêda : Bom dia 

[08:16] Lucyvanda Moura : Tenho percebido essa  questão colocada pelo prof. Ives no Coletivo de 

Familiares... Muitas têm dificuldade de compreender a dimensão da rede federal e das implicações disso 

[08:17] Lucyvanda Moura : Uma parceria muito importante esta! 

[08:19] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Esse formato remoto é uma realidade, existe um período de 

adaptação, mas acredito ser um modelo que veio para ficar 

[08:19] Pablo : Professor, quando puder peço a palavra. 

[08:21] Andrea Bitencourt - DIREC : Inscritos: Pablo, 

[08:23] Fabiana Nascimento Ribeiro : peço inscrição. 

[08:24] Andrea Bitencourt - DIREC : Inscritos: Pablo, Fabiana 

[08:28] Catiane Rocha : Tem estudante trancando matrícula e querem devolver os livros na biblioteca. 
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[08:28] Andrea Bitencourt - DIREC : Inscritos: Pablo, Fabiana, Andrea 

[08:32] Lurimar S Batista : Inscritos: Fabiana, Andrea, Lurimar 

[08:34] Pablo : Sim.. eu falei de forma geral professor. Todos os assédios 

[08:35] Estela : Peço inscrição 

[08:35] Priscila Uzêda : Bom dia. A reitoria junto com os campi já estão se debruçando sobre a 

elaboração de um doc. sobre Assédios. Sexual e Moral 

[08:36] Priscila Uzêda : Eu acho muito importante Pablo, conforme vc pontuou a institucionalização de 

documentos sobre Assédio 

[08:39] Lurimar S Batista : Inscritos:  Andrea, Lurimar, Estela 

[08:41] Lurimar S Batista : Inscritos: Lurimar, Estela 

[08:44] Estela : retiro inscrição 

[08:45] Ives Lima : Conselheiro Lurimar, solicito que coloque esses dados nas notas compartilhadas 

[08:45] Ives Lima : ok, conselheira Estela 

[08:46] Ives Lima : Esse edital teve aporte de 300 mil reais do orçamento do campus 

[08:47] Andrea Bitencourt - DIREC : Conselheiro Lurimar informa sobre o edital de monitores 

tecnológicos. 

[08:48] Lurimar S Batista : Inscritos: 

[08:48] Andrea Bitencourt - DIREC : Incialmente 55 monitores. 

[08:49] Andrea Bitencourt - DIREC : Isso. 

[08:49] Andrea Bitencourt - DIREC : Professor Ives, temos inscrita a conselheira Estela. 

[08:50] Andrea Bitencourt - DIREC : Oh 

[08:50] Andrea Bitencourt - DIREC : Ok 

[08:50] Estela : Isso, vou deixar para o que ocorrer 

[08:51] Priscila Uzêda : Professor Ives, solicito inscrição. 

[08:51] Catiane Rocha : Ótimo Lurimar, boa sugestão 

[08:52] Lurimar S Batista : Inscritos: Priscila 

[08:52] Andrea Bitencourt - DIREC : Também concordo com a sugestão de Lurimar. 

[08:52] Pablo : Concordo com Professor Lurimar. 
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[08:53] Lurimar S Batista : Inscritos: 

[08:54] Lurimar S Batista : Por favor, assinar a lista de presença em notas compartilhadas. Muito 

obrigado! 

[08:56] Priscila Uzêda : Audiências Públicas 

Normas Acadêmicas 

do Ensino Técnico do IFBA. 

Dia 29/10 - 14:00 

Dia 10/11 - 9:00 

Dia 18/11 - 14:00 

[08:57] Priscila Uzêda : https://bit.ly/37dFB4U 

[08:57] Priscila Uzêda : Certo, professor! 

[08:58] Catiane Rocha : Guilherme, importante os estudantes do ensino técnico participarem dessas 

audiências pq as normas são o que definem muito do processo 

[08:59] Guilherme de Aquino Fernandes : vou compartilhar! 

[08:59] Ricardo Bahia : Bom dia 

[09:05] Ives Lima : Inscrições: 

[09:06] Guilherme de Aquino Fernandes : com certeza! 

[09:06] Catiane Rocha : ok 

[09:06] Lucyvanda Moura : Vou divulgar também no Coletivo de familiares para que estimulem a 

participação dos/das estudantes 

[09:08] Catiane Rocha : Isso Lucyvanda, as normas definem tudo, qtidade de unidades, qtidade de 

avaliações, recuperação, prazos de trancamento, de pedido de afastamentos etc 

[09:09] Lucyvanda Moura : Obrigada, Catiane. Como será o acesso? 

[09:10] Ives Lima : Coloquei o link e o CARD no grupo do Comitê LOcal 

[09:10] Lucyvanda Moura : Obrigada, prof,. Ives Acabei de ver nas notas que está divulgado o link 

também 

[09:12] Ives Lima : DEAC-PROEN 

[09:14] Débora Costa : Bom dia! 

[09:14] Ives Lima : Bom dia, Debora. Obrigado por assumir a função de secretariar essa reunião 

[09:23] Ives Lima : Em relação a biblioteca, nós liberamos a matricula nas AENPE independente da 
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devolução dos livros 

[09:25] Ives Lima : Inscrições: 

[09:25] Catiane Rocha : Por favor, releia o período das férias docentes, me passei aqui 

[09:26] Catiane Rocha : Isso, eu lembro de 02/01. Entendi 

[09:26] Lurimar S Batista : Inscrições: 

[09:27] Estela : Só achei 5 semanas muito apertado para as disciplinas do superior 

[09:29] Débora Costa : Por favor tem como projetar o período de férias? Nao consegui acompanhar. 

[09:29] Débora Costa : Ou inserir aqui no bate papo ? 

[09:30] Estela : Tem disciplina regulamentar sendo ofertada, ou estou enganada? 

[09:30] Ives Lima : Vai ter sim, nos moldes de um curso de férias 

[09:31] Estela : ok 

[09:34] Guilherme de Aquino Fernandes : nao estou professor, foi o teclado rsrs 

[09:34] Catiane Rocha : ok 

[09:34] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Ok 

[09:35] Ricardo Bahia : Inscrição 

[09:35] Lurimar S Batista : Inscrições:  Bahia 

[09:36] Ricardo Bahia : lurimar coloca o calendário 

[09:36] Ives Lima : 08/02/2021 ou 22/02/2021 

[09:37] Lurimar S Batista : 16/02 

[09:39] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Ives, acredito que poderia iniciar 08/02 para a semana de 

acolhimento 

[09:39] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : fazer a pausa do carnaval 

[09:39] Pablo : Peço inscrição 

[09:39] Lurimar S Batista : Inscrições: Bahia 

[09:39] Lurimar S Batista : Inscrições: Bahia, Pablo 

[09:39] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : e as aulas após o retorno do recesso do carnaval 

[09:39] Lucyvanda Moura : Concordo com o início em 08/02 
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[09:40] Lurimar S Batista : Inscrições: Pablo 

[09:40] Catiane Rocha : O carnaval é certo ou foi adiado? 

[09:41] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Catiane, ainda não está definido 

[09:41] Catiane Rocha : ok 

[09:41] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : a princípio não haverá, mas ainda não saiu nenhum 

comunicado oficial 

[09:41] Lurimar S Batista : O feriado do carnaval é nacional! 

[09:42] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : o feriado permanece, a festa é que talvez não aconteça 

[09:42] Lurimar S Batista : Tendo ou não a festa, acredito que o feriado permanece. 

[09:42] Ives Lima : Acho pouco provável q8e tenhamos carnaval, mas se por acaso ocorrer, não afeta 

nosso calendário 

[09:42] Ives Lima : Isso, Marcia 

[09:42] Lurimar S Batista : Inscrições: Pablo 

[09:43] Lucyvanda Moura : ótimas propostas, prof. Bahia 

[09:46] Lurimar S Batista : Inscrições: 

[09:52] Pablo : Sim, mantenho 

[09:53] Ives Lima : 1) Iniciar o ano letivo 2021 em 08/02/2021 

       2)  Iniciar o ano letivo 2021 em22/02/2021 

       3) Abstenção 

[09:55] Pablo : Tudo bem Professor Lurimar, eu retiro. 

[09:55] Ives Lima : Iniciar o ano letivo 2021 em 08/02/2021 

[09:57] Guilherme de Aquino Fernandes : Professor, o acolhimento para o ano letivo de 2021 seria depois 

do dia 08? 

[10:00] Catiane Rocha : Tá certo 

[10:00] Catiane Rocha : isso mesmo Lurimar rsrsr 

[10:00] Catiane Rocha : Fui professora de matemática viu 

[10:01] Bem-vindo(a) a <b>Diretoria Geral - IFBA-SSA</b>! Para convidar outros participantes para a 

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

target="_blank" target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-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 
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ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque 

<u>sip:68271@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>. 

[10:04] Guilherme de Aquino Fernandes : me inscrevo professor 

[10:04] Ives Lima : Inscrição: Guilherme 

[10:05] Guilherme de Aquino Fernandes : ativei o microfone aqui 

[10:05] Guilherme de Aquino Fernandes : tive um problema 

[10:06] Lurimar S Batista : Inscrições:  Guilherme 

[10:07] Catiane Rocha : Os calouros estão em atividade agora em 2020 

[10:08] Lucyvanda Moura : vou colocar minha questão aqui mesmo: as dúvidas de estudantes e familiares 

sobre este período das AENPE são sanadas via DEPAE? Estou informando isso no grupo das famílias 

[10:08] Catiane Rocha : Ives, no que ocorrer gostaria que vc nos informassem sobre o PROSEL. Alguma 

novidade, encaminhamento? Não se falou mais no assunto 

[10:08] Lucyvanda Moura : Prof. Ives orientou que as questões/reclamações sejam oficializadas 

[10:09] Fabiana Nascimento Ribeiro : Professor Ives. Para o ano letivo de 2021 já tem alguma prevsiaõ 

do recurso da Assistência Estudantil? 

[10:09] Priscila Uzêda : https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/processo-seletivo-2021-sera-virtual-

nao-presencial 

[10:09] Fabiana Nascimento Ribeiro : previsão 

[10:09] Catiane Rocha : grta Priscila 

[10:09] Lucyvanda Moura : grata, prof. Ives 

[10:10] Priscila Uzêda : isso Ives! 

[10:10] Priscila Uzêda : A data em que o processo será realizado e as regras desse processo virtual estão 

em fase de definição. Para isso, em breve divulgaremos o canal de diálogo onde apresentaremos à 

comunidade as nossas propostas, construídas mediante um profundo estudo sobre a nossa realidade e 

sobre os formatos de seleção dos demais Institutos da Rede Federal. Contamos com a sua participação! 

[10:12] Catiane Rocha : ótimo 

[10:14] Fabiana Nascimento Ribeiro : Professor Ives. Para o ano letivo de 2021 já tem alguma previsão 

do recurso da Assistência Estudantil? 

[10:16] Fabiana Nascimento Ribeiro : Ótimo que a prevsião ser para o mês de janeiro 2021. 

[10:16] Fabiana Nascimento Ribeiro : a previsão ser 

[10:21] Pablo : Uma pergunta professor 
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[10:21] Andrea Bitencourt - DIREC : Inscritos: Pablo 

[10:23] Andrea Bitencourt - DIREC : Inscritos: Andrea 

[10:26] Andrea Bitencourt - DIREC : Com certeza! 

[10:26] Andrea Bitencourt - DIREC : A nossa prioridade é justamente isso. 

[10:27] Pablo : Ainda tem essa onda de desemprego. 

[10:27] Pablo : Muitas vezes é uma oportunidade única 

[10:28] Ricardo Bahia : obrigado e um ótimo dia 

[10:28] Pablo : Conseguimos encerrar uma reunião dentro do prazo.  Muito obrigado. Bom dia 

[10:28] Catiane Rocha : Um abraço virtual em cada um/uma. Se cuidem muito! 

[10:28] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Muito obrigada! Bom dia! 

[10:28] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Um forte abraço para todos! 

[10:28] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Excelente reunião 

[10:28] Lucyvanda Moura : Obrigada pela partilha de informações. Reunião sempre produtiva 

[10:29] Fabiana Nascimento Ribeiro : Obrigada! Bom dia a tod@as! Abraços. 

[10:29] Catiane Rocha : A Igreja vizinha a minha casa aqui 

[10:29] Ives Lima : Obrigado a todas e todos. Cuidem-se 

[10:29] Catiane Rocha : ontem 

[10:29] Lurimar S Batista : Bom dia e bom trabalho! 

[10:29] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Parabéns a todos os servidores! 

[10:30] Andrea Bitencourt - DIREC : kkkkkkkkkkkkkkk 

[10:32] Andrea Bitencourt - DIREC : Obrigada a Todos e Todas! Abraços e cuidem-se! 

[10:32] Ives Lima : Andrea vamos salvar tudo aqui para ata 

[10:32] Lucyvanda Moura : todas as forças espirituais do BEM são bem vindas! importante o respeito à 

diversidade 

[10:32] Andrea Bitencourt - DIREC : Estou fazendo isso. 

[10:32] Andrea Bitencourt - DIREC : Com certeza, Lucyvanda![10:32] Marcia Virginia Aragão Gonzalez  

(10:33)Andrea Biecourt: Sobre o teor da ata, não tenho nada a acrescentar 
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