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CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

2ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador 

Data: 29/04/2021 

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;  

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.  

 

 

Justificativa de ausência: Fabiana Ribeiro - Frederico Wegelin 

 

Convidadas/os: 

 

1. Vanessa Mutti – Comitê de Combate ao Assédio 

2. Samir Mortada 

3. Heide Damasceno 

 

Pauta: 

 

1. Expediente;  

2. Ordem do dia:  

    2.1   Leitura da ata de 16 de abril de 2021, processo SEI nº 23279.002523/2021-69 

    2.2  Relatoria do Processo SEI nº 23279.002061/2021-80, Conselheira Sra. Catiane 

Rocha – Regulamentação do Regimento Interno da   Comissão permanente de Combate 

ao Assédio(CPCA)  do Campus de Salvador;     

3. O que ocorrer. 

 

 

 

 

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

A reunião foi iniciada pelo Professor Ives às  08:15, desejando boas-vindas a todos/as os/as 

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

pensamento de Leandro Karnal  “O que eu penso, não muda nada além do meu 

pensamento, o que eu faço a partir disso, muda tudo!”. Após a leitura, passando 

imediatamente aos informes, justificou o convite aos componentes da Comissão 

Permanente de Combate ao Assédio (CPCA), do campus de Salvador. Dando continuidade 

informou que em contato com a Secretaria Municipal de Educação  do município de 

Salvador, respondendo rapidamente a um e-mail recebido na condição de unidade escolar,  

conseguimos liberar a vacina da Covid-19 para todos/as os/as servidores/as do campus, 

incluindo, docentes, técnicos/as, terceirizados. Professor Ives Lima informa ainda que 

estamos com número recorde de inscritos no PROSEL, mais de 9 mil inscritos apenas para 

o campus de Salvador, assim distribuídos Automação Subsequente – 1548, Automação 

Integrado – 459, Edificações Integrado – 414, Eletrônica Integrado – 509, Eletrônica 

Subsequente 761, Eletrotécnica Integrado – 364, Eletrotécnica Subsequente - 1802, 

Geologia Integrado - 278, Hospedagem Subsequente -1030, Mecânica Subsequente -744, 

Mecânica Integrado - 248, Química Integrado – 657, Refrigeração Integrado – 230 

Saneamento Subsequente – 793, sendo um total de  9837 inscritos. As conselheiras Rita 

Nano e Catiane Rocha falaram do incentivo aos cursos subsequentes, atenção aos índices 

de retenção e evasão e pontuaram que a comunidade está valorizando os cursos técnicos de 

qualidade que são oferecidos pelo campus.  O diretor de ensino prof. Ricardo Bahia, 

destacou que as diretrizes dos cursos subsequentes serão discutidas no âmbito da PROEN. 

Informou ainda, que foi disponibilizado um formulário nas redes sociais para que os 

servidores TAES possam se inscrever e compor uma subcomissão da jornada flexibilizada 

de trabalho dos/as TAES. Dando continuidade  e considerando o processo SEI 

23278.002257/2021 e considerando a  Proposta de criação e implementação da Política de 

Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no IFBA, deliberada na 1ª Reunião Extraordinária 

do CONSUP, solicitou-se que cada Conselho de Campus, indique  01(um) membro para 

compor comissão multissetorial, composta por membros internos e externos para a 

elaboração de uma minuta da Política de Prevenção e de Combate ao Assédio Sexual no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), até o dia 28/04/2021. 

Dessa forma foram indicadas pelo conselho  Ana Caroline  Menezes da Gloria  – 

Psicóloga como titular e   como Suplente,  Heide Damasceno. Ainda dentro dos informes 

apresentou-se um relatório dos processos disciplinares e de sindicâncias do campus de 

Salvador. O presidente do conselho informou também que não existe nenhum processo no 

campus que não tenha sido dado encaminhamento e providências. Passando a ordem do 

dia, a ata da reunião de 16 de abril, processo SEI nº 23279.002523/2021-69 ficou para a 

próxima reunião ordinária, em virtude de os membros do conselho não terem tido tempo 

hábil de leitura. Passando em seguida para a relatoria do processo  SEI nº 

23279.002061/2021-80 com a  Conselheira Sra. Catiane Rocha – Regulamentação do 

Regimento Interno da   Comissão permanente de Combate ao Assédio(CPCA)  do Campus 
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de Salvador que após apresentação da mesma houve discordância apenas no artigo 

23,   sendo votado 3 encaminhamentos:         1) Manter o texto do parecer da conselheira 

Catiane Rocha permitindo a manifestação da CPCA;         2) A Comissão não poderá se 

manifestar publicamente sobre os casos analisados, resguardando o princípio da 

imparcialidade em seus atos;    3) Abstenção. Passada a votação eletrônica, ficou aprovado 

o item 2 com 11 votos favoráveis, sendo incorporado ao texto. Finalizada a discussão 

realizou-se a votação, sendo o regimento aprovado por unanimidade e encaminhado a 

secretaria do conselho do campus para publicação. 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/notas compartilhadas 
 
Conselheira Fabiana Ribeiro justificou ausência. 
 
1. Lurimar Smera Batista 
2. Catiane Rocha Passos de Souza 
3. Ezequiel Westphal 
4. José Dias dos Santos Neto  
5. Pablo Castro Lemos 
6. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 
7. Priscila Uzêda Pereira do Vale 
8. Mauricio Assis de Castro Sotero Filho 
9. Vanessa Mutti (CPCA) 
10. Rita Maria Weste Nano 
11. Marcus Vinicius Linhares de oliveira 
12. Marcia Virgínia Aragão Gonzalez 
13. Ives Lima de Jesus 
14. Heide de Jesus Damasceno - Representante CPCA 
15. Samir Perez Mortada (CPCA) 
16. Newman Nobre de Santana 
17. Maria Estela Smolka ramos 
18. Ricardo Bahia Rios 

 

 

CHAT  
 
[07:30] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 
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[07:33] claudete : Bom dia, favor assinar  a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:36] claudete : Informo a todos que a reunião será transmitida e assim que tivermos o link, 
informo por aqui. 

[07:46] 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:09265@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>. 

[07:47] claudete : Link de transmissão : https://eduplay.rnp.br/portal/videolive/107987 

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

[08:01] Catiane Rocha : Bom dia companheiras e companhiros 

[08:02] Ezequiel Westphal - SUPROT/SEC : Bom dia a todos/as os Conselheiros/as! 

[08:06] claudete : Faltam  3 conselheiros para completar. 

[08:11] Guilherme de Aquino F Sousa : Bom dia !! 

[08:11] Pablo : Bom dia. 

[08:12] Priscila Uzêda : Bom dia, pessoal! 

[08:14] vanessa.mutti : Bom dia, pessoal! 

[08:16] MAURICIO CASTRO : https://eduplay.rnp.br/portal/videolive/107987 

[08:17] Pablo : https://eduplay.rnp.br/portal/videolive/107987 

[08:18] Pablo : Professor queria dar uma palavra em relação a isso 

[08:21] ritanano : Bom dia a todos 

[08:21] Pablo : Aconteceu muito isso.  Muita gente mora aqui e trabalha em Simões Filho ou 
Camaçari. 

[08:22] Ives Lima : curso                                   inscritos 

Automação Subsequente - 1548  

Automação Integrado -        459 

Edificações Integrado -        414 
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Eletrônica Integrado -          509 

Eletrônica Subsequente       761 

Eletrotécnica Integrado -     364 

Eletrotécnica Subseqente    1802 

Geologia Integrado               278 

Hospedagem Subsequente 1030 

Mecânica Subsequente         744 

Mecânica Integrado              248 

Química Integrado                657 

Refrigeração Integrado         230 

Saneamento Subsequente   793  

Total                                   9837 

[08:27] ritanano : Posso falar? 

[08:29] MAURICIO CASTRO : Ives, bom dia.  

O senhor informou na reunião passada, que boa parte das inscrições estavam sem o histórico 
escolar. Essa situação se modificou? 

[08:30] Ives Lima : Sim, a grande maioria foi regularizada 

[08:31] MAURICIO CASTRO : Mas tem mercado de trabalho pra esses cursos, Conselheira Rita? 

[08:33] MAURICIO CASTRO : Acredito que a evasão pode ocorrer também por causa disso. 

[08:37] MAURICIO CASTRO : A comissão da jornada 

[08:42] ritanano : Nao sei conselheiro Maurício, acredito wue um estudo/levantamento consegue 
sinalizar 

[08:43] claudete : Informo que as atas estão na página do conselho para assinatura 

[08:47] Estela : Bom dia! 

[08:47] ritanano : Mesmo no remoto houve assédio sexual? 

[08:50] claudete : Bom dia, favor assinar a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[08:54] Samir Perez Mortada : Bom dia! 
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[08:56] MAURICIO CASTRO : Ives 

[08:56] MAURICIO CASTRO : Quem são os convidados? 

[08:57] Marcia Virgínia Aragao Gonzalez : Bom dia,  peço desculpas pelo atraso,  estava em uma 
outra reunião 

[08:59] Ives Lima : Os/as conselheiros/as que tiverem destaque, peço que se posicionem nas 
notas compartilhadas 

[08:59] Pablo : Meus Sentimentos Conselheira Catiane. 

[09:02] Naiaranize Pinheiro da Silva : Bom dia! 

[09:08] Ives Lima : Tenho um destaque no artigo 01 

[09:13] claudete : Solicito que os representantes da Comissão também assinem a lista 

[09:22] Heide Damasceno - CPCA Salvador : bom dia 

[09:22] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Heide - destaques nos itens V e VI 

[09:31] Ives Lima : Quero fazer um destaque sobre isso 

[09:32] Priscila Uzêda : e a SAAE tambem! 

[09:33] Marcus Oliveira : Instruir os coordenadores de curso é fundamental 

[09:35] Ives Lima : Quero falar sobre o item IV 

[09:35] Heide Damasceno - CPCA Salvador : isso, seriam estratégias e não setor 

[09:38] Ives Lima : Inscrições: 

[09:43] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Importante. A CPCA está elaborando cartilha para 
melhorar as informações sobre os processos também 

[09:46] Ives Lima : Ives - Destaque no artigo 05 

[09:52] Heide Damasceno - CPCA Salvador : tranquilo 

[09:57] MAURICIO CASTRO : Sugiro que seja definido onde será essa manifestação, se em meio 
oficial de comunicação do Campus ou algo assim 

[09:58] MAURICIO CASTRO : Mas quando a comissão se manifesta, não corre o risco de ferir a 
imparcialidade necessária? 

[10:04] MAURICIO CASTRO : Sugiro que a Comissão não poderá se manifestar publicamente 
sobre os casos analisados, resguardando o princípio da imparcialidade em seus atos. 

[10:04] MAURICIO CASTRO : Que essa manifestação, se for feita, que seja pelo campus ou pela 
gestão do Campus, mas não pela comissão. 
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[10:04] MAURICIO CASTRO : Sim. 

[10:06] MAURICIO CASTRO : Mantenho. 

[10:07] Santana : O que significa "se manifestar publicamente?" Se é sigilo, então é sigilo. No meu 
entendimento, Comissões se manifestam no Relatório final... 

[10:07] MAURICIO CASTRO : É o que tô colocando. Que a gestão fique a cargo dessa manifestação 
pública, mas não a Comissão. 

[10:10] MAURICIO CASTRO : Ou até melhor, que consulte sempre a Projur antes de se manifestar. 
Indicando isso nesse parágrafo único. 

[10:10] Ives Lima : 1) Manter o texto do parecer da conselheira Catiane Rocha permitindo a 
manifestão da CPCA 

        2) A Comissão não poderá se manifestar publicamente sobre os casos analisados, 
resguardando o princípio da imparcialidade em seus atos. 

        3) Abstenção 

[10:13] Pablo : Um esclarecimento 

[10:14] Ives Lima : 1) Manter o texto do parecer da conselheira Catiane Rocha permitindo a 
manifestação da CPCA 

2) Apenas a gestão deverá se posicionar publicamente, a Comissão não poderá se manifestar 
publicamente sobre os casos analisados, resguardando o princípio da imparcialidade em seus 
atos. 

3) Abstenção 

[10:27] Heide Damasceno - CPCA Salvador : o termo casos... tem que alterar mesmo. Não 
podemos expor 

[10:29] Heide Damasceno - CPCA Salvador : entendi 

[10:31] Guilherme de Aquino F Sousa : Concordo com o Santana 

[10:32] MAURICIO CASTRO : Ives, minha sugestão foi essa aqui, que o paragrafo único traga isso: 
a Comissão não poderá se manifestar publicamente sobre os casos analisados, resguardando o 
princípio da imparcialidade em seus atos. 

[10:33] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Mas se tirar "casos" e deixar genérico, 
acrescentando o alinhamento institucional? 

[10:33] Ives Lima : 1) Manter o texto do parecer da conselheira Catiane Rocha permitindo a 
manifestão da CPCA 

        2) A Comissão não poderá se manifestar publicamente sobre os casos analisados, 
resguardando o princípio da imparcialidade em seus atos. 
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        3) Abstenção 

[10:34] ritanano : 2 

[10:34] MAURICIO CASTRO : 2 

[10:34] Pablo : 2 

[10:34] Marcus Oliveira : 2 

[10:34] Catiane Rocha : Voto no 1 

[10:34] Lurimar S Batista : 2 

[10:34] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : 2 

[10:34] Priscila Uzeda : voto 2 

[10:34] Guilherme de Aquino F Sousa : 2 

[10:35] Santana : Suplente vota? 

[10:35] Santana : ok. 

[10:35] Santana : 2 

[10:36] Ives Lima : 2 

[10:36] Estela Smolka : voto 2 

[10:37] Ives Lima : 11 votos no 02 

    01 voto no 01 

    01 abastenção 

[10:38] Ives Lima : 11 votos no 02 

01 voto no 01 

01 abstenção 

[10:44] MAURICIO CASTRO : Catiane 

[10:45] MAURICIO CASTRO : Quais são os requisitos? 

[10:46] Ives Lima : b) identificação da autoria do denunciado, com todas as características e 
informações possíveis; 

c) narrativa dos fatos que, na visão do denunciante, possam se caracterizar assédio moral e 
sexual. 
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[10:47] Ives Lima : V - A denúncia deve conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

a) preenchimento do formulário de denúncias da CPCA, conforme anexo 2; 

b) identificação da autoria do denunciado, com todas as características e informações possíveis; 

c) narrativa dos fatos que, na visão do denunciante, possam se caracterizar assédio moral e 
sexual. 

[10:48] Heide Damasceno - CPCA Salvador : concordo 

[10:50] Ives Lima : Art. 27 A CPCA acompanhará os desfechos das denúncias, bem como 
analisará quantitativamente e qualitativamente a situação do campus de Salvador, emitindo 
relatórios anuais sobre os mesmos. 

[10:55] Samir Perez Mortada : Vou precisar me ausentar por conta de outra reunião. Agradeço a 
leitura e as contribuições cuidadosas de Catiane, da Direção e dos colegas conselheiros! Um 
trabalho coletivo, um momento histórico para o campus e para o Instituto. Queria lembrar 
também o empenho de Eri e Vera na construção desse documento. 

[10:56] Ives Lima : Deliberação da Relatoria: 

• Considerando a fundamentação legal apresentada como subsídios para o Regimento em pauta; 

• Considerando conclusão da Projur, página 07, “pela viabilidade jurídica da proposta de 
Regimento da Comissão Permanente de Combate ao Assédio - CPCA do IFBA, Campus de 
Salvador, que objetiva, dentre outras ações, contribuir com a elaboração e constante 
qualificação da política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e virtual no âmbito do IFBA, 
estando tal ação dentro da margem de autonomia administrativa do Instituto Federal da Bahia”. 

Eu, Catiane Rocha Passos de Souza, conselheira representante Docente EBTT do Conselho do 
Campus recomendo APROVAÇÃO ao referido regulamento objeto de apreciação nesta relatoria, 
fazendo as devidas recomendações orientadas nesta Relatoria. 

[10:56] Heide Damasceno - CPCA Salvador : A CPCA tirou como representante para a comissão 
de elaboração da política do IFBA a psicóloga Ana Caroline 

[10:57] Ives Lima : Vou falar agora, Heide. Inclusive precisa de suplente 

[10:57] Priscila Uzeda : Professor gostaria de fazer uma consideração 

[11:01] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Peço desculpas, tenho uma consulta médica agora e 
precisarei me ausentar 

[11:01] Catiane Rocha : Considerando conclusão da Projur, página 07, “pela viabilidade jurídica da 
proposta de Regimento da Comissão Permanente de Combate ao Assédio - CPCA do IFBA, 
Campus de Salvador, que objetiva, dentre outras ações, contribuir com a elaboração e constante 
qualificação da política de enfrentamento ao assédio moral, sexual e virtual no âmbito do IFBA, 
estando tal ação dentro da margem de autonomia administrativa do Instituto Federal da Bahia”. 
O termo enfrentamento é muito presente no parecer da PROJUR 

[11:01] Ives Lima : Heide, preciso de um nome para suplente 
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[11:01] Heide Damasceno - CPCA Salvador : agradeço em nome da CPCA imensamente ao diretor 
e relatora, bem como todos/as conselheiros/as 

[11:01] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Pode colocar o meu, por favor 

[11:02] Heide Damasceno - CPCA Salvador : suplente de Ana Caroline 

[11:02] Ives Lima : Obrigado a CPCA pelo regimento e pela participação da reunião de hoje 

[11:02] Ives Lima : ok, Heide 

[11:02] Heide Damasceno - CPCA Salvador : Obrigada 

[11:09] ritanano : Prezados preciso sair. Tenho outra reunião 

[11:09] ritanano : Bom fim de semana 

[11:10] Ives Lima : Obrigado, Rita. 

[11:10] Priscila Uzeda : Certo Catiane! Obrigada 

[11:11] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Excelente relatório e também excelente o trabalho da 
comissão 

[11:11] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Parabéns Catiane 

[11:11] Pablo : Parabéns Catiane. 

[11:11] Priscila Uzeda : Parabéns mesmo Catiane. 

[11:12] Catiane Rocha : Obrigada colegas! Parabéns à Comissão 

[11:15] Lurimar S Batista : Muito boa a discursão!  Excelente relatório da Profa. Catiane! 

[11:15] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Perfeito, um grande avanço!!! 

[11:15] Santana : Boa dia a todas e todos! 

[11:16] Pablo : Bom dia 

[11:16] Lurimar S Batista : Bom dia! Bom trabalho! 

[11:16] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Amém! Bom dia a todos e todas 

[11:16] Catiane Rocha : Abraços 

[11:16] Marcus Oliveira : Bom dia todos 

[11:16] Marcus Oliveira : abs 
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