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        CONSELHO DO CAMPUS DE SALVADOR 

9ª Reunião Ordinária Conselho do Campus de Salvador/ Sessão de 17.12.2020 

Data: 17/12/2020  

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: Mário Cesar Alves da Silva; Maria Estela Smolka 

Ramos; Catiane Rocha Passos de Souza;   

REPRESENTANTE TÉCNICOS: Pablo Castro Lemos, Fabiana Nascimento Ribeiro;  

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.  

 

Justificativa de ausência: Priscila Uzeda- férias, Mauricio Castro - férias 

 

Pauta:  

 

1. Expediente;  

2. Ordem do dia:  

    2.1   Leitura da ata de 29 de outubro de 2020;  

    2.2   Revisão calendários, processo SEI n° 23279.006614/2020-92, relator Sr. 

Ricardo Rios; 

    2.3   Calendário de reuniões do Conselho do Campus de 2021, relator Sr. Ives 

Lima; 

    2.4 Relatoria do Processo nº 23279.003660/2020-30, Conselheira Sra. Priscila 

Uzeda – Regulamentação do Exercício domiciliar do Campus de Salvador, relator 

Sr. Ives Lima. 

3. O que ocorrer. 
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Encaminhamentos: 

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

conselheiros entrando imediatamente na pauta de expediente, apresentando os informes: a 

justificativa de ausência do conselheiro Mauricio Assis de Castro Sotero Filho e que a pauta 

da Conselheira  Priscila Uzeda referente ao exercícios domiciliar será remanejado para a 

próxima reunião devido a mesma estar de férias, conforme justificado via e-mail para o 

gabinete do campus: Planejamento 2021; Decreto 246/2016 – Novo organograma – 

proposta – comissão – congresso regimental 2021; Flexibilização das 30 horas – TAE; 

Encontro Acadêmico 2021 – Comissão; Pesquisador Institucional – Substituição; Colação 

de grau 2019.2 – dezembro. O conselheiro Frederico Wegelin questionou quanto ao 

processo seletivo do IFBA, para novos alunos, se já temos data definida. Foi informado 

pelo Sr. Ives que ainda não tínhamos previsão. A conselheira Catiane informou que 

PROSEL (PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS ALUNOS) será complexo e ainda 

teremos o ano letivo de 2020 começando em fevereiro. Ressaltou também que no processo 

seletivo para 2021 não teremos estrutura para absorver todos. O presidente questiona o Sr. 

Frederico como estão ocorrendo as atividades na rede municipal no 9º ano, sendo que o 

mesmo informou que a Secretaria Municipal de Educação definiu que o ano letivo de 2021 

irá corresponder a ano letivo de 2020/2021. Ressalta ainda que cada município se encontra 

de forma distinta(critérios) com as suas atividades de migração das redes municipais para 

as redes estaduais, ainda discutem em que momento seria essa migração rede municipal 

para estadual. Encerrado os informes, passou-se para a ordem do dia, tendo sido a ata do 

dia 29 de outubro de 2020 aprovada por unanimidade e sem alteração. Iniciada a 

apresentação da relatoria dos calendários pelo Sr. Ricardo Bahia Rios e tendo sido 

questionado pela Conselheira Fabiana quanto aos prazos da assistência estudantil no 

calendário, foi-lhe informado que o CODIR está revendo a Resolução 19 para que se 

viabilize as AENPE/2020, com um modelo adequado onde não será facultado aos 

estudantes a participação devido aos mesmos terem sido assistidos nas diversas formas de 

acessibilidade. O Conselheiro Ricardo explicou que na reunião de planejamento da 

assistência serão discutidas as datas e já encaminhou às diretorias para revisão da análise 

técnica da Proen e Consepe, diz que não mencionou na relatoria, porque não tem as datas 

fechadas ainda. A conselheira Rita Nano deixa registrado que quando se compõe o 
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calendário acadêmico do campus, muitas questões devem ser observadas, como legislação, 

férias docentes, cursos semestrais 18 semanas, o integrado tem 200 dias letivos e ainda 

observadas normas acadêmicas. Conselheira Fabiana ressalta que sua fala foi baseada pelo 

relatório e apenas pontuou a questão dos prazos e que os editais estão a cargo de uma 

comissão e não apenas das assistentes sociais. Findada as discussões quanto ao calendário 

acadêmico, o mesmo foi aprovado com 92% (11 votos favoráveis e 2 abstenções), tendo 

como início do ano: 22/02/2021, sendo finalizado no dia 11/12/2021, tendo 213 dias 

letivos. Como próxima pauta passou-se a discussão do calendário de reuniões apresentados 

pelo Sr. Ives Lima, com as seguintes datas:  

28/01/2021, 25/02/2021, 25/03/2021, 29/04/2021, 27/05/2021, 01/07/2021, 29/07/2021, 

26/08/2021, 30/09/2021,28/10/2021,25/11/2021,16/12/2021.  

As datas de reuniões para o ano de 2021 foram aprovadas pelo Conselho. Iniciando a pauta 

o que ocorrer a conselheira Andrea Bitencourt fez a divulgação do Espaço Maker na sexta 

feira/edital da SETEC dos Institutos Federais e fomos contemplados, sendo que no dia 18 

será a inauguração do espaço. A Diretora do DEPAE Sra. Nadija falou sobre o regulamento 

de visita técnica e sugeriu adaptarmos o formato de trabalho utilizado em 2020 devido a 

pandemia. 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 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 RNP): 

     

    1. Ives Lima de Jesus 

    2. Catiane Rocha Passos de Souza 

    3. Lucyvanda Amorim Moura 

    4. Andrea Cássia Peixoto Bitencourt  

    5. Marcia Virginia Aragão Gonzalez 

    6. José Dias dos Santos Neto 

    7. Lurimar Smera Batista 

    8. Guilherme de Aquino Fernandes Sousa 

    9. Rita Maria Weste Nano 

    10. Nadija Brunelli Santana - Comitê COVID-19 

11- Fabiana Nascimento Ribeiro 

12- Frederico Augusto Wegelin 

13- Rita de Cássia Araújo Cerqueira - Comitê COVID-19 

14 - Ricardo Bahia Rios  
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DIÁLOGOS TRANSCRITOS DA PLATAFORMA WE DURANTE A REUNIÃO 

DE 17.12.2020 Encaminhamentos: 

 

[07:51] Claudete : Bom dia 

[07:52] Claudete : Favor assinarem a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[07:52] Catiane Rocha : Bom dia queridos! 

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

[07:56] Andrea Bitencourt - DIREC : Bom dia a Tod@s! 

[07:57] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Bom dia! 

[08:00] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Bom dia a todos e todas! 

[08:03] Lurimar S Batista : Bom dia! 

[08:03] Ives Lima : Bom dia a todas e todos 

[08:05] Guilherme de Aquino F Sousa : Bom dia! 

[08:07] claudete : Temos 9 pessoas 

[08:07] Lucyvanda Amorim Moura : sim, prof. Ives 

[08:07] Lucyvanda Amorim Moura : estamos fazendo o balanço de participação 

[08:08] claudete : OK, publicamos hj 

[08:08] Andrea Bitencourt - DIREC : Também concordo, Ives! 

[08:08] José Dias - Conselheiro Discente : Pode deixar, Diretor. Me farei presente 

[08:09] ritanano : Bom dia a todos 

[08:10] cassia : Bom dia a todos 

[08:11] claudete : Bom ia a todos, temos corum 

[08:11] claudete : * Bom dia 

[08:12] ritanano : O fone de Ives está funcionando? 
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[08:12] Lucyvanda Amorim Moura : ouvindo bem 

[08:12] claudete : Eu ouço 

[08:12] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : ouço sim 

[08:12] cassia : Ouço bem 

[08:13] Andrea Bitencourt - DIREC : Ouvindo bem também 

[08:13] cassia : Autor e livro maravilhosos, se me permitem 

[08:13] Lucyvanda Amorim Moura : excelente mensagem, prof. Ives 

[08:15] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Mensagem muito oportuna, excelente Ives 

[08:17] Nadija Brunelli : Bom dia a tod@s! 

[08:28] Catiane Rocha : Ives, há algum informe sobre o PROSEL 2021? 

[08:31] Catiane Rocha : Excelente profissional, vem se empenhando ao longo de anos 

nessa função. agrademos muito Adriano! 

[08:35] claudete : Favor assinarem a lista de presença nas notas compartilhadas. 

[08:37] ritanano : E houve o prosel 2021 

[08:38] Andrea Bitencourt - DIREC : Eu desejo. 

[08:39] Andrea Bitencourt - DIREC : Gostaria de apenas passar um informe, mas não é 

sobre esse tema. 

[08:39] ritanano : Isso Ricardo. Achei estranho estar como revisão 

[08:39] Andrea Bitencourt - DIREC : Pode ficar no que ocorrer tambem. 

[08:39] Ives Lima : ok, Conselheira Andrea 

[08:50] claudete : Ok, já fiz a anotação 

[08:50] Bahia : Coloque Bahia como apresentador 

[08:50] Bahia : Usuário 

[08:51] ritanano : Acho que nao seja revisão e sim ajuste/conserto 

[08:51] Ives Lima : 2.2 Apresentação do Calendário 2021 do Campus de Salvador: 

processo SEI n° 23279.006614/2020-92, relator Conselheiro Sr. Ricardo Rios; 
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[09:07] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : peço inscrição 

[09:08] Ives Lima : Inscrição: Frederico, Fabiana 

[09:12] cassia : Estamos 

[09:12] Catiane Rocha : sim 

[09:23] claudete : Por favor, lembrem de assinar a lista de presença 

[09:27] ritanano : Com a pandemia muitos problemas surgiram, mas nao devemos deixar 

de  atentar pela qualidade do ensino 

[09:28] ritanano : No calendário consta periodos para efitaus da assistência estudantil 

[09:28] ritanano : Editais* 

[09:29] ritanano : Ricardo apresentou o macro 

[09:29] Nadija Brunelli : Bahia me contatou,  como membro da comissão de gestão PAE, 

sobre a previsão das datas da assistência, para o calendário. Vou levar essa demanda para 

a reunião de hoje a tarde 

[09:30] ritanano : O som está ruim Ricardo 

[09:32] Nadija Brunelli : Tenho uma dúvida, sobre a data de início. Porque na reunião 

com os departamentos e coordenações, surgiu uma sugestão de iniciar em 01/03, para dar 

mais tempo para o planejamento e preparação, inclusive para a seleção dos auxílios. 

[09:32] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : o calendário da Assistência Estudantil 

depende do Planejamento da  Comissão da PAE. 

[09:33] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Penso que o primeiro ponto a ser 

discutido é o recurso para a Assistência Estudantil 2021. 

[09:35] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : me referi aos pontos apresentados no 

relatório. 

[09:36] Ives Lima : Inscrição: Nadija 

[09:36] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : O planejamento é  da Comissão da PAE 

[09:41] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Peço inscrição 

[09:43] Nadija Brunelli : Tranquilo, foi uma discussão que houve no dia 08 

[09:43] Nadija Brunelli : Sim 

[09:47] claudete : Sr. Ricardo, poderia me enviar seu relatório, por favor. 
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[09:48] Bahia : Já está no sei 

[09:48] Bahia : conselho.campus.ssa 

[09:48] claudete : Obrigada 

[09:48] Bahia : 23279.008414/2020-74 

[09:49] Ives Lima : Votação: Calendário 2021 

    a) Aprovado 

    b) Reprovado 

    c) Abstenção 

[09:57] claudete : 23279.008775/2020-11    - processo do calendário de reuniões do 

conselho 

[09:59] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : acho dia 16/12 melhor 

[10:00] Catiane Rocha : De acordo com o calendário, precisa votar? 

[10:01] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : De acordo com o calendário apresentado 

[10:01] ritanano : De acordo 

[10:01] Andrea Bitencourt - DIREC : De acordo tambem. 

[10:03] ritanano : Concordo 

[10:04] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : concordo em uma reunião para o 

Regulamento 

[10:04] Ives Lima : Inscrições: 

[10:04] Ives Lima : Inscrições: Andrea 

[10:05] Nadija Brunelli : Me inscrevo também, sobre o regulamento do exercício 

domiciliar 

[10:05] Nadija Brunelli : Caso seja permitido minha fala 

[10:06] Ives Lima : Inscrições: Andrea, Nadija 

[10:06] ritanano : Nafiha pode falar, claro 

[10:06] ritanano : Nadija* 
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[10:09] ritanano : Prof Ives peço licença para me retirar. Tem outra reunião acontecendo 

e preciso participar. 

[10:10] ritanano : Bom dia a todos. Feliz natal, boas festas. Nos reencontraremos ano que 

vem, se Deus quiser 

[10:12] Bahia : inscrição 

[10:12] Bahia : retiro 

[10:14] claudete : Por favor, alguém não assinou a lista de presenças? 

[10:15] Andrea Bitencourt - DIREC : 

https://portal.ifba.edu.br/salvador/comunicacao/noticias/2020/evento-sobre-cultura-

maker-sera-realizado-na-sexta-feira-18 

[10:15] Catiane Rocha : Desejo a tods muita saúde, paz e alegrias em 2021. Abraço 

virtual em cada um/a. 

[10:16] Lucyvanda Amorim Moura : Uma abraço a todos os conselheiros, conselheiras e 

membros do Comitê. Obrigada pela acolhida e pela partilha de conhecimentos e abertura 

para o diálogo. 

[10:16] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Gratidão por partilharmos, ainda que 

virtualmente, aqui no conselho esse ano de 2020. 

[10:16] Frederico Augusto Wegelin : Prezados, tive que me ausentar para uma urgência 

da Secretaria 

[10:17] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Desejo a todos boas festas, muita saúde, paz e 

harmonia em 2021. 

[10:17] Frederico Augusto Wegelin : boas festas a todos 

[10:17] cassia : Boas festas com muita saúde 

[10:17] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Um forte abraço em todos, espero revê-los 

em 2021 

[10:17] Guilherme de Aquino : um abraço!!! 

[10:17] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Desejo um Feliz Natal e Ao Novo a 

tod@s!  Obrigada! 

[10:17] FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO : Ano* 

[10:18] Andrea Bitencourt - DIREC : Cuidem-se! Excelente natal e um 2020 de muita 

saude, paz e felicidades! Grande abraço! 
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[10:18] Bahia : obrigado 

[10:18] Nadija Brunelli : Saúde e paz para todos nós! 

[10:18] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : Ives, pode por favor enviar o calendário por 

e-mail para os conselheiros? 

[10:18] Lurimar S Batista : Bom dia! Bom trabalho! 

[10:18] Nadija Brunelli : Fé e esperança para um novo ano! 

[10:18] Frederico Augusto Wegelin : abraço a todos 

[10:18] Frederico Augusto Wegelin : 2021 será melhor 

[10:18] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : um grande abraço a todos 

[10:18] Marcia Virginia Aragão Gonzalez : até breve 

[10:18] José Dias - Conselheiro Discente : Abraços a todos, bom final de ano e feliz ano 

novo! 


