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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

1ª Reunião Extraordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 16/04/2021 

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.  

 

Conselheiros presentes: 

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: Maria Estela Smolka Ramos; Marcus Vinicius 

Linhares de Oliveira, Rita Maria Weste Nano; 

REPRESENTANTE TÉCNICOS:  Priscila Uzêda Pereira do Vale; Mauricio Assis de 

Castro Sotero Filho 

REPRESENTANTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: José Dias Santos.  

REPRESENTANTE DOS  EGRESSOS: Marcia Virginia Aragão Gonzalez 

 

Justificativa de ausência: Catiane Rocha e Fabiana Nascimento 

 

1. Expediente; 
2. Ordem do dia: 
2.1 Leitura da ata de 25 de março de 2021, processo SEI nº23279.002012/2021-47; 
2.2 Analisar minuta do Banco de Intenções de Remoção Docente (BIRD) do Instituto 
Federal da Bahia, processo SEI nº 23278.001924/2021-10. 
3. O que ocorrer. 
 
 
Lista de Presença: 
1. Ricardo Bahia Rios (DE) 
2. Marcia V A Gonzalez (Egressos) 
3. Lucyvanda Amorim Moura 
4. Lurimar Smera Batista 
5. Marcus Vinicius Linhares de 
6. Rita Maria Weste Nano 
7. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 
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8. Phillipe Murillo Santana de Carvalho (Gabinete da Reitoria) 
9. Priscila Uzêda Pereira do Vale 
10. Renilda Fátima Gonçalves de Lima - DIREC 
11 - Newman Nobre de Santana 
12 - José Dias dos Santos 
13. Ives Lima de Jesus 
14. Maria Estela Smolka Ramos 

 

 

Encaminhamentos: 

A reunião foi iniciada pelo Professor Ricardo Bahia às 08:10 desejando boas-vindas a todos 

os conselheiros e desejando que todos estejam bem, informou que o Presidente do 

Conselho, o Diretor Geral, prof. Ives Lima, irá participar, mas não irá presidir a reunião, 

devido não estar sentindo-se bem. Justificada a ausência do diretor geral, passou-se a 

informação da necessidade da marcação da reunião extraordinária, devido a urgência da 

matéria em questão. Passando a ordem do dia, fez a  leitura da ata de 25 de março de 2021, 

processo SEI nº23279.002012/2021-47, a qual foi aprovada por unanimidade, sendo 

apenas sugerido a liberação de assinatura para todos no SEI.  Passou-se de imediato a pauta 

principal que é analisar a minuta do Banco de Intenções de Remoção Docente (BIRD) do 

Instituto Federal da Bahia, processo SEI nº 23278.001924/2021-10, dessa forma, professor 

Ricardo Bahia passou a palavra ao convidado, professor Phillipe, um dos componentes  

desse projeto na reitoria. Feita as apresentações iniciais, professor Phillipe iniciou a 

apresentação de um Power point com as principais ideias do documento (anexo ao final da 

ata). Apresentado os questionamentos e sugestões dos servidores  do campus(anexo ao final 

dessa), o conselheiro Mauricio de Castro indagou se há alguma previsão no CONSUP de 

que seja feito esse mesmo tipo de ação para os TAEs? Foi informado que sim e que esta 

estrutura de regulamento será a mesma para a TAE, com algumas especificidades  

pertinentes somente aos mesmos. Agradeceu-se ao Sr. Phillipe e como questão de ordem a 

Conselheira Lucivânia solicitou que se possível avaliassem  a questão dos alunos que estão 

no quarto ano dos cursos integrados, pois era uma demanda dos pais dos alunos que foram 

aprovados no ENEM. Nada mais havendo a tratar o Diretor de Ensino Sr. Ricardo Bahia e 

presidente do conselho, encerrou a reunião, a qual eu Claudete Rejane Blatt, anexei a lista 

de assinaturas da RNP e os diálogos da sala virtual e lavrei a presente ata, a qual será 

anexada ao SEI do Conselho do Campus e disponibilizada a todos para as devidas correções 

e comentários, que após lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes. 
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CHAT Reunião 16.04.2021 

            [07:30] 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 

ruídos.<br /><br />Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque 

<u>sip:00215@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>. 

[07:35] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:53] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Bom dia! 

[07:53] Lucyvanda Amorim Moura : bom dia! 

[07:53] Lucyvanda Amorim Moura : estou ouvindo, prof. Bahia 

[07:53] Marcia Virgínia Aragão Gonzalez : Bom dia 

[07:53] Lucyvanda Amorim Moura : sim 

[07:54] Lucyvanda Amorim Moura : bom dia! 

[07:55] Marcia Virgínia Aragão Gonzalez : Bom dia a todos e todas 

[07:58] Lucyvanda Amorim Moura : melhoras para prof. Ives 

[07:59] Lucyvanda Amorim Moura : Prof. Ricardo, ele falou sobre meu pedido de inclusão da questão dos 

estudantes do quarto ano na pauta "o que ocorrer"? 

[07:59] Lurimar S Batista : Bom dia! 

[08:00] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Ricardo, volto em 5 min. 

[08:00] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Ok 

[08:00] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Falou sim, Lucyvanda 

[08:03] Lucyvanda Amorim Moura : ok, obrigada 

[08:03] Marcus Oliveira : Bom dia, Colegas 

[08:05] Rita nano : Bom dia a todos 

[08:06] Ives Lima : Bom dia a todos. Quero muito agradecer a presença do professor Phillipe Murilo, 

assessor da nossa  reitora. O professor Ricardo Bahia vai iniciar a reunião e eu volto o mais breve possível 

[08:07] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Voltei, pessoal 

[08:07] Priscila Uzeda : Bom dia! 
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[08:08] Lucyvanda Amorim Moura : estou sem microfone 

[08:08] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[08:08] Lucyvanda Amorim Moura : precisaria sair 

[08:08] Lucyvanda Amorim Moura : e voltar com nova configuração 

[08:09] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Eu voto sim 

[08:09] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : Já tem o quórum? 

[08:10] Lucyvanda Amorim Moura : estou de volta 

[08:10] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : Tem link de transmissão da reunião? 

[08:11] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Eu vou precisar sair as 10h, pois terei outra reunião 

[08:11] claudete : Não estamos transmitindo., 

[08:11] claudete : Vou verificar se consigo 

[08:11] Renilda Fátima-DIREC : Bom dia Pessoal, desculpem o atraso, tive problemas com o acesso. 

[08:12] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Presente, Ricardo 

[08:12] Pablo : Bom dia. 

[08:12] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Eu que agradeço a oportunidade 

[08:13] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Satisfação está no Conselho de Campus de Salvador 

[08:13] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : de estar* 

[08:14] claudete : Foi anexada ao sei 

[08:16] Estela : Bom dia! 

[08:17] claudete : Ata já disponível 

[08:35] Roberto Melo : Como fica a questão do Banco de Equivalência? 

[08:35] Roberto Melo : Crédito e Débito dos Campi 

[08:36] Roberto Melo : Ela é anterior Bahia 

[08:38] Rita nano : Inscrição 

[08:39] Rita nano : Ok 

[08:39] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Inscrições: Rita Nano 

[08:40] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Vou colocar as inscrições em notas compartilhadas. 
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[08:50] Roberto Melo : E CPPD?! 

[08:51] Roberto Melo : Solícito aos Conselheiros do Campus Salvador a possibilidade de inscrição e fala . 

[08:59] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : vai ter vaga em química 

[09:00] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Rita, fizemos uma consulta aos departamentos sobre as 

demandas e especificidades 

[09:00] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : Coloquei meu nome para inscrição, mas 

apenas tenho uma pergunta, não quero falar não.  

Há alguma previsão no CONSUP de que seja feito esse mesmo tipo de ação para os TAEs? 

[09:02] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : @Maurício, sim. No início, informei que esta estrutura de 

regulamento será a mesma para a tae, com algumas especifidades. 

[09:02] MAURICIO ASSIS DE CASTRO SOTERO FILHO : ok 

[09:04] Roberto Melo : Mas ha de se ter cuidado com as especialidades . É comum no campus Salvador  

[09:07] Estela : O banco dos TAES já está sendo elaborado. O processo deve ser bem mais rápido. 

[09:07] Estela : Digo, o Regulamento para o Banco dos TAES 

[09:13] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : vc tem razão 

[09:16] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Philipe, derrubei sua apresentação sem querer. Que voltar como 

apresentador? 

[09:16] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : quer 

[09:16] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Sem problema, Ricardo 

[09:16] Ricardo Bahia - Diretor de Ensino : Desculpas 

[09:16] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Acho que não precisa 

[09:20] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Fizemos o ano passado no CODIR 

[09:21] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Os DG estão cientes deque o cenário é complexo 

[09:21] Philipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Dg e Diren 

[09:33] Roberto Melo : Urge um ponto de equilíbrio ,! 

[09:34] Roberto Melo : É um.probkema da gestão da expansão ! Mas precisamos avançarmos  nessa 

questão. 

[09:37] ritanano : O banco de equivalência  foi  criado sem discussão com os institutos. Não significa que 

está correto/justo. 

[09:37] Roberto Melo : Desculpe Phillipe a internet caiu 
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[09:38] Roberto Melo : Obrigado pelos esclarecimentos 

[09:38] Rita Nano : Não devemos esquecer que o campus Salvador recebe os servidores removidos pelo 

SIAAS 

[09:39] Rita Nano : É um assunto muito complexo 

[09:40] Rita Nano : O banco de equivalência foi imposição da Setec 

[09:41] Phillipe Murillo (Gabinete da Reitoria) : Política de austeridade ainda no governo Dilma 

[09:44] Roberto Melo : Concordo 

[09:54] Roberto Melo : Esse problema nos campi mais amadurecido, a DG e DE consulta o departamento. 

[09:55] Roberto Melo : Obrigado queridos ! 

[09:55] Renilda Fátima-DIREC : Muito Obrigada! 

[10:06] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Prezados, vou precisar me ausentar da reunião, pois tenho uma 

reunião de trabalho começando agora 

[10:06] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Um forte abraço e um excelente final de semana para todos e 

todas 

[10:07] Estela : Desculpem, vou precisar me ausentar para participar de outra reunião. Bom dia a todos! 

[10:07] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : se cuidem e até a próxima 

[10:11] claudete : Envio o convite para a reunião ordinária do dia 29 na data de hoje 

[10:12] Marcus Oliveira : Bom dia, Abraços 

[10:12] Lucyvanda Amorim Moura : obrigada, bom dia! 

[10:12] Priscila Uzeda : Bom dia! 

[10:12] Renilda Fátima-DIREC : Muito obrigada tb,  e bom dia. 

[10:12] Renilda Fátima-DIREC : Fiquem em paz e com Deus! 


