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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

4ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 27/05/2021 
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;  
  
2. Ordem do dia:  
    2.1   Leitura da ata 1ª Reunião Extraordinária Processo SEI 
23279.002523/2021-69(16 de abril de 2021) 
    2.2   Leitura da ata 3ª Reunião Ordinária Processo SEI 23279.003023/2021-44 
(29 de abril de 2021) 
    2.3   Indicação dos componentes para o Comitê Central da COVID Processo 
SEI 23278.003107/2021 
  
3. Relatoria Conselheiro Sr. Marcus Vinicius Oliveira -   Processo SEI 
23279.002936/2021-43 – o Projeto Pedagógico (PPC) e o Regimento Interno 
do Curso de Especialização em Estudos Étnicos e Raciais – CpgEER; 
      
4. O que ocorrer. 
 

 

Encaminhamentos: 

A reunião foi iniciada pelo Professor Ives às 08:19, desejando boas-vindas a 

todos/as    conselheiros/as e desejando que todos estejam bem, começando a 

reunião com um pensamento de “O que não provoca minha morte faz com que eu 

fique mais forte (Friedrich Nietzsche)”. Após a leitura, passando imediatamente 

aos informes: i) eleições do CONSUP dias 01 e 02 de junho; ii) Resolução 31 

CONSUP - jornada flexibilizada dos TAE; iii) processo 23278.003267/2021-37 – 

orçamento 2021; iv) processo 23278.002787/2021-22 – estudo para atividades 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/diretoria-geral-ifba-ssa
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semipresenciais no IFBA; v) PROSEL 2021. Passando a ordem do dia e a leitura 

das atas da 1ª Reunião Extraordinária, Processo SEI 23279.002523/2021-69(16 

de abril de 2021) e da 3ª Reunião Ordinária Processo SEI 23279.003023/2021-44 

(29 de abril de 2021), sendo ambas aprovadas pelo conselho do campus e 

posteriormente serão assinadas nos referidos processos. Dando continuidade a 

reunião passou-se ao item 2.3 da indicação dos componentes para o Comitê 

Central da COVID, Processo SEI 23278.003107/2021. Após discussão entre os 

membros do conselho houve consenso no nome da Conselheira Lucyvanda 

Amorim para o Comitê Central representando o conselho do campus de Salvador. 

Ainda em relação ao processo 23279.003023/2021-44 as indicações discentes 

para representar o Comitê Central de Prevenção e Enfrentamento a COVID do 

IFBA, deliberou-se que os convites seguirão a sequência: membros discentes do 

conselho do campus, membros discentes do comitê local de prevenção e 

enfrentamento a COVID, CRT e Diretórios Acadêmicos. Dando continuidade a 

reunião, o presidente do conselho agradeceu ao Sr. Marcus Oliveira e passou a 

palavra para que esse apresentasse a Relatoria do Processo SEI 

23279.002936/2021-43 – o Projeto Pedagógico (PPC) e o Regimento Interno 

do Curso de Especialização em Estudos Étnicos e Raciais – CpgEER. Após 

discussões e apresentação da relatoria, apresentou-se três propostas, assim 

descritas; i) aprovação do projeto e regimento com ressalvas e ajustes da relatoria; 

ii) abstenção; ii) não aprovação. O resultado da votação feito pela RNP definiu-se 

por 10 votos na proposta i. Dessa forma a comissão responsável pelo documento 

deverá realizar as correções sugeridas pelo relator e pelo conselho do campus, 

enviar para a revisão do relator que fará uma revisão, enviando a versão final para 

o presidente do conselho para publicação e normatização do Projeto Pedagógico 

(PPC) e o Regimento Interno do Curso de Especialização em Estudos Étnicos e 

Raciais – CpgEER. 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 e lavrei a 

presente ata, a qual será anexada ao SEI do Conselho do Campus e 



 
 
 

 
 

 
PA

disponibilizada a todos para as devidas correções e comentários, que após, será 

assinada por todos os membros presentes. 

 

 Lista de Presença extraída das notas compartilhadas: 

1. Ives Lima de Jesus 

2. Marcia Virgínia Aragão Gonzalez 

3. Lurimar Smera Batista 

4. Lucyvanda Amorim Moura 

5. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

6. Marcus Vinicius Linhares de Oliveira 

7. Newman Nobre de Santana 

8. Rita Maria Weste Nano 

9. Fabiana Nascimento Ribeiro 

10. Frederico Augusto Wegelin  

11. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 

12. Maria Estela Smolka Ramos 

CHAT EXTRAIDO DA RNP                                   

                        

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

<u>sip:31045@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>. 

[07:46] claudete : Bom dia, favor  assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:54] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Bom dia a todos e todas ! 

[07:56] Lurimar S Batista : Bom dia!!! 

[07:58] Lucyvanda Amorim Moura : bom dia a todos e todas! 

[07:58] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Bom dia! 

[07:59] Fabiana Nascimento Ribeiro : Bom dia! 

[08:02] Guilherme de Aquino : Bom dia! 

[08:05] Pablo : bom dia 

[08:05] Ives Lima : Temos 8 conselhier@s né isso Claudete? 

[08:06] claudete : 9 

[08:07] Santana : Bom dia! 

[08:07] claudete : 10 

[08:12] ritanano : Bom dia 

[08:13] Estela : Bom dia! 

[08:23] Frederico Augusto Wegelin : Professor, as tres propostas são oriundas de quais 

cenários? Entendi que uma seria corte linear e outra relacionada à LOA 

[08:26] ritanano : Pelo que estou sabendo essa proposta nao está sendo aplicada em outros 

institutos 

[08:28] ritanano : Existe previsão para esse retorno? 
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[08:29] Guilherme de Aquino : Esse documento contempla atividades de campo? 

[08:37] Lucyvanda Amorim Moura : Sobre o resultado do prosel, tenho visto nas redes 

sociais que pessoas estão fazendo comentários até "raivosos". Não seria interessante que 

houvesse uma comunicação mais explícita sobre esse problema técnico para tentar acalmar 

os ânimos? 

[08:38] Lucyvanda Amorim Moura : sim, era 19/05 

[08:39] Estela : Tem uma nota no dia 24/5 https://portal.ifba.edu.br/notas-comunicados/nota-

resultado-preliminar-processo-seletivo-cursos-tecnicos 

[08:42] Frederico Augusto Wegelin : Esse percapta seria anual? 

[08:42] Frederico Augusto Wegelin : 1400 reais??? 

[08:46] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Estou de acordo, acredito que Lucyvanda é a 

pessoal ideal para essa representação 

[08:47] Lucyvanda Amorim Moura : grata, Márcia 

[08:48] ritanano : De acordo. Ótima representação 

[08:48] ritanano : Não 

[08:48] Lucyvanda Amorim Moura : obrigada, prof. Rita 

[08:48] Lucyvanda Amorim Moura : espero contribuir 

[08:49] Guilherme de Aquino : Eu realmente estou sem condições professor, infelizmente. 

[08:50] Guilherme de Aquino : Teria que ser nwcessariamente dessse conselho? 

[08:50] ritanano : Sim 

[08:50] Guilherme de Aquino : Ah certo 

[08:50] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Sim, Ives 

[08:50] MAURICIO CASTRO : não seriam 3 discentes no conselho? 
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[08:51] Guilherme de Aquino : Autorizo professor 

[08:51] Lucyvanda Amorim Moura : caso os conselheiros titulares e suplentes não possam, 

poderia ser consultado alguém do grêmio (apesar de estar em transição eleitoral)? 

[08:51] Lucyvanda Amorim Moura : sim, outra boa opção 

[08:52] Ives Lima : CRT ou diretórios acadêmicos 

[08:53] Lucyvanda Amorim Moura : esta opção seria boa, já que estão acompanhando as 

discussões no comitê local 

[08:56] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Marcus, pode dar um pouco mais de zoom? 

[08:56] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : por favor? 

[09:05] Ives Lima : Se algum conselheiro/a tiver alguma observação ou comentário, peço 

que coloque nas notas compartilhas e faça sua inscrição aqui no chat 

[09:06] Ives Lima : Inscrições: 

[09:07] Ives Lima : Inscrições: Ives 

[09:13] Frederico Augusto Wegelin : Prezados, precisarei me retirar para atender uma 

convocação do Secretário. Abraco a todos 

[09:13] Ives Lima : Obrigado, Frederico. Forte abraço 

[09:38] Guilherme de Aquino : Colegas, eu terei uma avaliação em alguns minutos e vou 

precisar sair. Bom dia pra todos 

[09:38] Ives Lima : Boa prova. Obrigado, Guilherme. Abraço 

[09:40] Ives Lima : Inscrições: Ives 

[09:40] Lurimar S Batista : Lurimar 

[09:41] Ives Lima : Inscrições: Ives, Lurimar 

[09:41] Lucyvanda Amorim Moura : muito interessante esta proposta de curso e o prof. 

Marcus  fez um excelente trabalho de análise 
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[09:48] ritanano : Proponho que o ppc retorne a comissão para ajustes 

[09:48] ritanano : E não ser avaliado pelo conselho 

[09:48] Ives Lima : Colocarei como encaminhamento 

[09:49] ritanano : Tem muitos ajustes 

[09:49] ritanano : A relatorua foi ótima 

[09:57] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : prezados, vou precisar me retirar, pois tenho uma 

reunião começando agora as 10h 

[09:58] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : um forte abraço para todos, parabéns Marcus 

pela excelente relatoria 

[10:03] ritanano : Porisso fiz a proposta 

[10:04] Ives Lima : a) Proponho que o ppc retorne a comissão para ajustes; 

  b) aprovação do projeto e regimento com os ajustes da relatória. 

  c) abstenção 

[10:06] ritanano : Aceito 

[10:08] Ives Lima : a) aprovação do projeto e regimento com ressalvas  e ajustes da 

relatória. 

  b) abstenção 

[10:08] Pablo : Questão de ordem Professor 

[10:09] MAURICIO CASTRO : Concordo com Pablo 

[10:10] MAURICIO CASTRO : Não é que não seja votado, é que seja colocado para todos 

se pronunciarem por "a" ou "b" 

[10:11] Pablo : acho melhor 

[10:11] ritanano : A 
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[10:11] Pablo : A 

[10:11] Lurimar S Batista : a 

[10:11] Ives Lima : A 

[10:11] MAURICIO CASTRO : A 

[10:11] Fabiana Nascimento Ribeiro : A 

[10:11] Ricardo Bahia : A 

[10:11] Estela : a 

[10:11] Marcus Oliveira : A 

[10:12] Santana : A 

[10:12] Ives Lima : 10 votos na proposta A 

[10:13] Marcus Oliveira : Cai não, to por aqui rsrs 

[10:14] ritanano : Então a comissão deve fazer as correções 

[10:14] ritanano : Depois enviar para o relator 

[10:14] Ives Lima : Isso Rita 

[10:14] ritanano : E ele encaminha para o presidente do conselho 

[10:15] Ives Lima : o que ocorrer 

[10:19] Marcus Oliveira : Um abraço, colegas 

[10:19] ritanano : Ives a assistência estudantil tb foi afetada com essas propostas? 

[10:19] Estela : Abraços! 

[10:19] Pablo : Bom dia. 

[10:20] Lurimar S Batista : Bom dia! Bom trabalho! 
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[10:20] Fabiana Nascimento Ribeiro : Bom dia a todos! 

[10:20] ritanano : Bom fim de semana 

[10:21] ritanano : Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


