
 
 
 

 
 

 

   

CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

2ª Reunião Extraordinária Conselho do Campus de Salvador com a 
participação do Comitê Local de Prevenção e acompanhamento a COVID-19 

Data: 15/09/2021 
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 10h.  
 

Pauta: 

1. Expediente: 

1.1 Informes 

2. Ordem do dia: 

2.1 Processo SEI 23279.005918/2021-13 – Redimensionamento da RFEPCT – 

Criação de 10 novos IFs; 

2.3 Processo SEI 23279.005195/2021-52 – NOVA MINUTA DO PLANO DE 

RETOMADA GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

 

Encaminhamentos: 

A reunião foi iniciada pelo presidente do conselho Professor Ives Lima desejando 

boas-vindas a todos/as conselheiros/as e agradecendo a presença de todos 

considerando o caráter de urgência. Dessa forma, passou de imediato aos 

informes onde justificou a necessidade da reunião extraordinária devido aos 

prazos exíguos para apresentarmos uma avaliação conjunta da comunidade do 

campus de salvador e deste conselho. No item 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 do Conselho 

apresentou os slides enviados pelo SETEC/MEC junto com o OFÍCIO-CIRCULAR 

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


 
 
 

 
 

 

Nº 85/2021/GAB/SETEC/SETEC-MEC e demais documentações já enviadas aos 

conselheiros previamente para análise. Apresentou ainda o quadro resumo 

elaborado pela PRODIN. Em seguida, foi franqueada a fala para os conselheiros 

e conselheiras (conforme cópia anexa do chat). Após a manifestação dos(as) 

Conselheiros(as) realizou-se uma votação sobre adesão ou não a proposta, a qual 

será encaminhada com a uma justificativa para o CONSUP. Aos membros do 

conselho foi apresentada o questionamento: 

• Qual será o posicionamento do conselho do campus de Salvador em 

relação aos fatos apresentados quanto ao dimensionamento? (criação de 

10 novos institutos – caso IFBA e IFBAIANO) 

Opções de resposta: 

1. Adesão a proposta; 

2. Não adesão a essa proposta 

3. Abstenção  

      Por unanimidade todos os conselheiros optaram pela não adesão a 

proposta, ficando dessa forma o texto, que será enviado a Reitoria do IFBA, como 

posicionamento do conselho e da comunidade discente. 

 

                   Em decisão o Conselho do campus de Salvador (reunião 

extraordinária nº 2, de 15 de setembro de 2021), corroborando com a 

consulta pública aos servidores do campus (processo SEI nº 

23279.005844/2021-15), entendeu que neste momento, considerando as 

lacunas e a falta de clareza a respeito à proposta apresentada pela 

SETEC/MEC, manifesta-se de forma contrária a adesão.  

      

 



 
 
 

 
 

 

Dando continuidade à reunião, passou-se a discussão NOVA MINUTA DO 

PLANO DE RETOMADA GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS do 

Processo SEI 23279.005195/2021-52, onde os conselheiros apresentaram suas 

sugestões de alteração e ou inclusão conforme: 

  i. Sobre a MINUTA GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS, 

recomendação de alteração de texto para o parágrafo único do Art. 9º; 

"Parágrafo Único: Para os cursos em que o cumprimento de estágio 

supervisionado seja realizado em hospitais/unidades em que há o maior 

risco de contaminação pela COVID-19, bem como os cursos que exijam 

práticas específicas, será autorizado o retorno presencial, desde que a 

unidade concedente do estágio possua e forneça todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) específicos para a segurança dos(as) docentes e 

discentes. Para o caso de atividades de estágio e cursos que exijam práticas 

específicas realizadas dentro do IFBA Campus de Salvador, serão 

fornecidos como EPI máscaras, disponibilizados no campus álcool em gel 

70% e aferidas as temperaturas de todos que ingressarem ao campus para 

desenvolvimento das atividades." 

i. O Campus de Salvador deverá cobrar o passaporte/carteira digital para 

acesso ao campus desde a FASE 0. O IFBA campus de Salvador deverá 

exigir a vacinação da COVID-19 no ato da matrícula; 

ii. No artigo 39, parágrafo único, além do Comitê Local produzir guias com 

estratégias de biossegurança, a direção do campus irá baixar uma Portaria 

com esses protocolos; 

iii. Preocupação com a segurança na saída do campus as 22:00(verificar junto 

a comunidade uma possibilidade de alteração de horários) e atenção nos 

horários para os dias de atividades práticas não coincidirem com aulas 

síncronas. 



 
 
 

 
 

 

 

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. Catiane Rocha Passos de Souza 

3. Pablo Castro Lemos 

4. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 

5. Edilene da Silva David 

6. Rita Maria Weste Nano 

7. Luanda Kívia de Oliveira Rodrigues (DIREC) 

8. Mauricio Assis de Castro 

9. Nadija Brunelli Santana (Comitê COVID) 

10. Edler Lins de Alburquerque (DPGI) 

11. Frederico Augusto Wegelin  

12. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

 

 

 

 

 

Chat da reunião:  

07:53] Bem-vindo(a) a Diretoria Geral - IFBA-SSA! Para convidar outros participantes para a conferência, 

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

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. 

Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque sip:24704@sip.mconf.rnp.br. 

Esta conferência está limitada em 100 participantes. 



 
 
 

 
 

 

Para mais informações, clique aqui. 

[08:04] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Bom dia colegas. 

[08:05] Catiane Rocha: bom dia a tods 

[08:05] Marcus Oliveira: Bom dia todos 

[08:05] Catiane Rocha: saudades companheiras e companheiros 

[08:06] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Saudades também Catiane. 

[08:07] Pablo Castro Lemos: bom dia 

[08:07] Ives Lima: Assinem a lista de presença nas notas compartilhadas 

[08:08] Catiane Rocha: ok 

[08:09] Ives Lima: Assinem a lista de presença nas notas compartilhadas 

[08:10] ritanano: Bom dia a todos 

[08:17] Ives Lima: Assinem a lista de presença nas notas compartilhadas 

[08:17] Nadija Brunelli: Bom dia a todas e todos! 

[08:19] Mauricio Castro: Durante o ano tivemos diversas posições positivas relacionadas ao retorno das 

aulas presenciais de duas das disciplinas mais importantes do curso. Obviamente foi produzido um 

documento que foi apresentado à diretoria de ensino, no qual é afirmado que seguiríamos as devidas 

restrições próprias a esta pandemia. Inclusive, segundo o professor dessas disciplinas, o Instituto já chegou 

a efetuar a compra dos equipamentos proteção individual necessários para que não houvesse 

compartilhamento de materiais. Apesar disto, recentemente recebemos a notícia de que dificilmente 

teremos aulas presenciais ainda neste ano e que no ano seguinte não haveria professores suficientes com 

carga horária de sobra para que tivéssemos apenas as aulas práticas necessárias. 

Sendo assim, gostaria de saber se existem outras turmas (principalmente de quarto ano) nesta mesma 

situação e se poderíamos apoiar uns aos outros na busca por estas atividades necessárias para a formação de 

bons profissionais da área técnica. 

Caso haja, podemos vir a criar um grupo para nós organizarmos. 

[08:20] Nadija Brunelli: É da turma de 4º ano de Refrigeração. O professor falou ontem sobre isso 

[08:23] claudete: Prezados conselheiros(as) segue link de transmissão: 

[08:23] claudete: https://eduplay.rnp.br/portal/videolive/143965 

[08:24] Ives Lima: Já temos quorum 

[08:35] ritanano: Inscrição 



 
 
 

 
 

 

[08:40] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Conquista também ocorre isso. 

[08:41] Pablo Castro Lemos: Inscrição 

[08:41] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Inscrição 

[08:46] Catiane Rocha: continuamos com o nosso bpeq insuficiente, situação crítica pra o campus, fiquei 

arrasada qdo vi essa portaria 

[08:47] Mauricio Castro: É uma proposta que não apresenta nenhum motivo relacionado à qualidade do 

ensino ser melhorada ou à qualidade do trabalho e de gestão. Até porque, se fosse pra melhorar a gestão dos 

campus, os próprios institutos teriam feito a proposta e não um órgão externo. 

[08:49] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Ubaitaba está no IFSul 

[08:49] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Isso. 

[08:49] Frederico Augusto Wegelin: Gostaria de me inscrever 

[08:51] Ives Lima: Inscrição: Pablo, Luanda, Frederico 

[08:52] ritanano: Rita 

[08:52] ritanano: Inscrição 

[08:52] Ives Lima: Inscrição:  Luanda, Frederico, Rita 

[08:54] Mauricio Castro: Também me inscrevo 

[08:55] Ives Lima: Inscrição: Luanda, Frederico, Rita, Mauricio 

[08:56] Mauricio Castro: Foi em 2014 o derradeiro concurso 

[08:58] Ives Lima: Inscrição:  Frederico, Rita, Mauricio 

[08:58] Ives Lima: Aqui é uma manifestação 

[09:02] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Sim. 

[09:03] Pablo Castro Lemos: E pq essa divisão e não a liberação de cargos para o funcionamento dos 

Campi de Jaguaquara e Campo Formoso? 

[09:05] Pablo Castro Lemos: Desculpa a interrupção. 

[09:05] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Desculpa também pela interrupção. 

[09:06] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Isso vai pesar para o Campus Salvador. 

[09:09] Ives Lima: Inscrição:Frederico,  Mauricio 



 
 
 

 
 

 

[09:09] Pablo Castro Lemos: Concordo Rita. 

[09:11] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Com base na última distribuição de orçamento,  

o Campus Salvador ia ser penzaliado para compensar os campi menores.   

Com saída de campus maiores, pode pesar ainda mais para nós. 

[09:11] Ives Lima: isso é possível, Luanda. Precisamos de uma metodologia clara, regras claras 

[09:12] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Isso. Rita.  

 

Esta proposta é mais uma questão política. 

[09:14] Catiane Rocha: Isso mesmo Rita, o mais grave é que essa divisão vai principlamente desarticular a 

pesquisa (que nós IFS fazemos a trampos e barrancos) 

[09:15] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Nos posicionar é importante.  

 

Mas pensar estratégias de como diminui o impacto também. Minha preocupação é só ficar no discurso de 

ser contra e com isso a divisão ser feita sem nossa participação. 

[09:25] ritanano: O conselho dos reitores das universidades é o Crub 

[09:26] Édler Lins de Albuquerque: Gostaria de falar ... sobre encaminhamentos... 

[09:29] Ives Lima: 1. Adesão a essa proposta 

     2.    Não adesão a essa proposta 

     3. Abstenção 

[09:30] ritanano: Proposta 1 

[09:30] ritanano: Erradoooo 

[09:30] ritanano: Proposta 2 

[09:30] Edilene David: Que susto, Rita! 

[09:30] Edilene David: kkkk 

[09:30] Mauricio Castro: 2 

[09:30] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: 2 



 
 
 

 
 

 

[09:30] Edilene David: 2 

[09:30] Catiane Rocha: 2 

[09:30] Ives Lima: 2 

[09:30] Édler Lins de Albuquerque: 2. Não adesão a esta proposta. 

[09:30] Guilherme de Aquino: 2 

[09:30] Pablo Castro Lemos: 2. Não adesão a essa proposta 

[09:32] Pablo Castro Lemos: Unanimidade 

[09:33] Ives Lima: Em decisão o Conselho do campus de Salvador (reunião extraordinária nº 2), 

corroborando com a consulta pública aos servidores do campus (processo sei nº...), entendeu que neste 

momento, considerando as lacunas e a falta de clareza a respeito à proposta apresentada o Campus de 

Salvador se posiciona de forma contrária a proposta apresentada pelo Mec de reordenamento. 

[09:34] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Sim. 

[09:35] Catiane Rocha: Considerando que não há justificativa e clareza das ônus e bônus nessa proposta de 

divisão dos IFS da Bahia. 

[09:35] Catiane Rocha: *dos 

[09:35] Édler Lins de Albuquerque: sim, seria bom. 

[09:37] Ives Lima: 1) Analise e sugestões da Nova Minuta;     1.1 No Art. 4º Como será a  participação da 

comunidade escolar - há contradição com artigo 27; Como será realizada essa consulta e quem deverá ser 

consultado?     1.2   No item V do artigo nono os concluintes do semestre/ano do ingresso a FASE 

01;     1.3 No artigo 10, haverá obrigatoriedade da vacinação para os estudantes;     1.4 No artigo décimo 

quem deve controlar é a GIGP - autodecalaração     1.5 Art. 9º. Parágrafo Único: maior esclarecimento 

sobre os cursos que exijam práticas específicas;     1.6 No parágrafo único do artigo 25 Os campi e Reitoria 

devem buscar parcerias com Secretarias Municipais e Estadual de Saúde para realização periódicas de 

testagens para COVID-19. Será obrigatório? 

[09:40] Pablo Castro Lemos: Professor, recebi um email hoje com reunião do CONSUP para o dia 17 

[09:40] Pablo Castro Lemos: Certo, 

[09:43] Ives Lima: Inscrições: 

[09:43] Catiane Rocha: Pablo, mas o item não aparece não pauta do consup dia 17 

[09:43] Catiane Rocha: isso 

[09:44] Catiane Rocha: isso mesmo 

[09:45] Édler Lins de Albuquerque: Ives, tenho uma dúvida a respeito dos EPI´s. O que está sendo previsto 



 
 
 

 
 

 

para acesso ao campus? Já temos alguma definição sobre isto? 

[09:45] Nadija Brunelli: A consulta sobre reordenamento e também sobre o plano de retomada já estão 

abertas no SUAP 

[09:47] ritanano: Inscrição 

[09:47] Édler Lins de Albuquerque: Inscrição 

[09:48] Ives Lima: Inscrição: Rita, Edler 

[09:51] Catiane Rocha: só faremos nosso cronograma para fase 1/2 após dia 24 

[09:53] Pablo Florentino: Prezados colegas, saudações a todes 

[09:53] Edilene David: Ontem tivemos reunião com as coordenações de curso, Rita. Alguns cursos já estão 

preparados para entrar na fase 1. 

[09:54] Catiane Rocha: Penso que o comitê local deve orientar cada fase com sobre essas situações 

específicas do Campus, digo sobre isso que vc falou de horário da saída e essas outras demandas, Rita 

[09:54] Pablo Florentino: ontem criei minha Carteira Digital de Vacinação 

[09:54] Pablo Florentino: o Rio de Janeiro está cobrando o passaporte para adentrar vários espaços da 

cidade 

[09:54] Edilene David: (eu me refiro aos cursos técnicos) 

[09:54] Mauricio Castro: Mas essa entrada em fase 1 não depende, primeiramente, da aprovação e 

publicação do documento pelo Consup? 

[09:54] Pablo Florentino: E a vacinação de pessoas com 14 anos em Salvador já se iniciou 

[09:55] Edilene David: Sim, Maurício. Mas o estudo e planejamento já começaram. 

[09:58] Mauricio Castro: Inscrição: Rita, Edler, Mauricio 

[09:59] Pablo Castro Lemos: Inscrição 

[09:59] Pablo Florentino: Ives, precisamos falar sobre o transporte público. Salvador retirou mais de 500 

ônibus de funcionamento e acabou com quase 40 linhas. Está comprovado, por dados, que o transporte 

público é um dos maiores vetores de contaminação. 

[09:59] Mauricio Castro: Inscrição: Rita, Edler, Mauricio, Pablo Castro 

[09:59] Pablo Florentino: Peço perdão. 

[10:01] Catiane Rocha: Mas pode pronunciar na reunião Pablo, se vc quiser falar solicita inscrição e os 

conselheiros autorizam o pronunciamento. É importante ouvirmos todos que tenham interesse em discutir o 

ponto da pauta 



 
 
 

 
 

 

[10:02] Ives Lima: Inscrição: Edler, Mauricio 

[10:02] Pablo Florentino: Agradeço prof. Ives. Só queria trazer estas contribuições já escritas aqui. 

[10:02] Mauricio Castro: Inscrição: Mauricio, Pablo Castro 

[10:12] Edilene David: Um melhor detalhamento dos protocolos no Campus, Maurício? 

[10:13] Pablo Castro Lemos: 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462&ori=1 

[10:18] Pablo Florentino: cinema, teatro, etc 

[10:18] Pablo Florentino: clubes 

[10:18] Pablo Florentino: É uma questão de saúde coletiva, e não individual 

[10:20] Catiane Rocha: sim Pablo, a DT já é obrifgatória 

[10:20] Catiane Rocha: na matrícula 

[10:21] Nadija Brunelli: E no caso da recusa da vacinação? 

[10:22] Nadija Brunelli: Tanto por servidores quanto de estudantes 

[10:23] Nadija Brunelli: No caso, Ives, minha preocupação é, principalmente no caso de servidores que se 

colocam contra a vacina, mas que querem a volta do presencial. Como preservar a todos? 

[10:24] Mauricio Castro: Sugiro que o artigo 39 seja alterado ou que seja criado outro artigo, no qual conste 

a elaboração de uma portaria, por cada campus, com as normas e protocolos a serem seguidos. Para que o 

guia do Comitê Central, não seja somente um guia de procedimentos, mas sim uma norma oficial de 

protocolos e procedimentos de cada Campus, e que deve ser respeitado e seguido pela comunidade 

acadêmica. 

[10:24] claudete: Solicito que os conselheiros acessem o sei do conselho e assinem as atas das reuniões. 

[10:25] Catiane Rocha: ok 

[10:25] Édler Lins de Albuquerque: Sugestão de alteração no parágrafo único do Art. 9º: "Parágrafo Único: 

Para os cursos em que o cumprimento de estágio supervisionado seja realizado em hospitais/unidades em 

que há o maior risco de contaminação pela COVID-19, bem como os cursos que exijam práticas 

específicas, será autorizado o retorno presencial, desde que a unidade concedente do estágio possua e 

forneça todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos para a segurança dos(as) docentes 

e discentes. Para o caso de atividades de estágio e cursos que exijam práticas específicas realizadas dentro 

do IFBA Campus de Salvador, serão fornecidos como EPI máscaras, disponibilizados no campus álcool em 

gel 70% e aferidas as temperaturas de todos que ingressarem ao campus para desenvolvimento das 

atividades." 

[10:27] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: Qual no número do processo para assinatura, 

Claudete 



 
 
 

 
 

 

[10:27] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES: ? 

[10:28] claudete: Conselheira Luanda, irei enviar os números pelo e-mail de todos(as) 

[10:28] Édler Lins de Albuquerque: Valeu pessoal, bom dia a todxs! 

[10:28] Catiane Rocha: abraçs para tods 

[10:28] Nadija Brunelli: Abraços! Se cuidem! 

[10:28] Pablo Castro Lemos: Bom dia a todos. 

[10:28] Edilene David: Abraço! 

[10:28] LUANDA KIVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES 

 

 

 

 

 


