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Andrea inicia a reunião agradecendo a presença de todos numa chamada tão abrupta por conta da importância do tema da
reunião. Andrea diz que durante a semana teve muitas atividades no campus por causa dos acolhimentos e muita
discussão porque o sindicato deflagrou uma greve e nosso campus está decidindo se adere à greve ou não. Houve uma
adesão inicial na segunda e hoje a tarde vai acontecer uma assembleia remota onde os servidores decidirão sobre a adesão
ou não. Andrea diz que o acolhimento aos estudantes e servidores foi realizado e também a adequações em salas de aulas
atendendo ao protocolo covid e isso demandou tempo e energia da gestão. Andrea diz que a pauta é única de precisa
discutir a questão do retorno presencial dos cursos semestrais que no caso do campus Santo Amaro acontecem no turno
noturno. Houve uma solicitação dos estudantes para que as aulas permanecessem  de forma remota até a conclusão do



semestre letivo. Uma análise foi feita bastante cuidadosa e os prós e contras foram analisados. Para conclusão dos cursos
semestrais faltam poucas semanas e para o retorno recomenda-se um periodo de adaptação que vai ocupar o calendário
letivo por uma semana ou até 10 dias para que os alunos se adaptem ao retorno presencial. Os cursos do integrado, por
serem anuais tem mais tempo para que a adaptação possa ocorrer, gerando menos impacto, no entanto nos cursos
semestrais os dias da adequação podem trazer prejuízos de forma pedagógica ao curso. Além de existirem outras questões
de transporte e deslocamento dos estudantes. Tentando atender a demanda, o conselho vai analisar e decidir sobre a
solicitação dos alunos da noite. Marcele diz que Andrea já fez um resumo macro e o comitê na última reunião avaliou a
questão das turmas semestrais e sugeriu que as turmas finalizem o semestre no modo on line. Marcele traz os dados
trazidos pelos líderes das turmas aos coordenadores de curso. Marcele diz que o comitê avaliou um texto e encaminhou
para o CONSUP. Marcele diz que foi com Andrea na PROEN dialogar e levou todos os problemas levantados. Diz que
este conselho pode deliberar e que levar este ponto de pauta para o conselho de campus foi uma orientação da reitora.
Então, o coletivo deste conselho vai dialogar, discutir e  avaliar se é possível ou não. Marcele inicia a apresentação do
documento enviado para o CONSUP. Após a leitura do documento, Marcele diz que o campus precisa se preparar e
caminhar para alguma situação com relação à greve. Marcele diz que caso alguém tenha dúvidas fique a vontade. Laerte
pediu a palavra e perguntou se a reitoria deu carta branca para o conselho de campus decidir sobre esta questão? Marcele
diz que não deu carta branca, porém o consup só tem reunião dia 14 e tem uma solicitação do Campus salvador, ela disse
que o conselho de campus é uma instância que pode avaliar e dar um respaldo, pois a reunião do consup vai demorar.
Marcele diz que não é carta branca por que no CONSUP não é a reitoria que decide sozinha. E sim, o coletivo. Assim
como este conselho quem decide não é Andrea, e sim o coletivo dos membros do conselho de Campus. Laerte diz que
compreendeu. Ariomar pede a palavra e diz que a dúvida dele era a mesma de Laerte. E a resposta de Marcele
contemplou. Ariomar diz que no ponto de vista prático, mesmo sendo sensível aos argumentos dos estudantes, como
ficam essas questões dos docentes que ficam no campus de dia e pela noite dar aulas virtuais, considerando que muitos
não possuem notebook? Como ficam esses problemas? Andrea diz que o DEPEN pensou nisso também e diz que alguns
professores estão dando aula somente nos cursos noturnos. E caso os docentes precisem de equipamentos pode usar os
computadores do campus. Caso o servidor queira estar em sua casa como estava antes, pode estar usando o computador
próprio em sua casa. Inclusive, caso seja necessário, o campus pode permitir que os estudantes acessem esta aula no
campus. Andrea diz que dependendo da solicitação o campus está pronto para analisar e tentar atender e adequar. Marcele
diz que está pensando em outro elemento a partir da greve que é a questão do tempo da greve. Diz que não está sendo
fácil tomar decisões. Que as perguntas precisam acontecer e incomodar para que todos possam tomar a melhor decisão.
Marcele diz que está apontando essas questões a partir do referencial de retorno visando o calendário atual. Mas o
contexto pode mudar de acordo com o tempo da greve, que pode ser longo ou curto. Geovanice levantou a mão e diz que
a pergunta de Laerte e de Ariomar foram pertinentes e as respostas também de Marcele e de Andrea e diz que a decisão é
complexa pois o que mantém o meio remoto e a situação pandêmica e diz que acha necessário aguardar o desdobramento
da greve dos servidores pois vai afetar o calendário e diz que a decisão é complicada para tomar na reunião de hoje. Por
outro lado, a reitoria enfatizou que o conselho tem essa autonomia de tomar essa decisão, legalmente a orientação já está
posta. Não é carta branca mas o conselho pode decidir sobre isso, mas é uma decisão muito difícil de ser tomada. Pois
tem os lados dos servidores e dos estudantes. Pensa que deveria aguardar o comando de greve e a decisão acontecer
futuramente em uma reunião extraordinária. E acredita louvável essa reunião para que as discussões já aconteçam desde
agora e que não ocorra nenhum prejuízo para os estudantes. Andrea diz que realmente causa uma angústia e diz que na
reitoria a discussão foi exatamente essa. Que o conselho tem autonomia pois a questão pedagógica é o maior argumento
em manter os cursos noturnos on-line. Andrea diz que no pensamento dela, hoje pode ser decidido alguma posição e
alguma condicional dependendo da greve. Reforça que está dando a opinião como membro e não como diretora. A
decisão é coletiva. Andrea diz que a gestão precisa se planejar antes das decisões serem tomadas. A proposta de Andrea é
decidir hoje e a partir de como será apresentado o formato da greve o conselho é chamado novamente e verificar quais
ações tomar. Anália pede a palavra e diz que concorda com o posicionamento de Andrea por que e do tempo que aluno
tem que estar na escola e por trás de tudo isso tem um planejamento. Pois os alunos acabaram se acostumando com o
conforto dos lares e claro não se abrange para todos. Se toda sociedade voltar, os alunos não tem como ficar fora da sala
de aula. Anália acredita que os alunos estão perdendo tempo e conhecimento e que o que se está vendo são jovens se
perdendo cada vez mais. Anália reforça que concorda com a proposta de Andrea. Ademir diz que pensa que devemos
tomar a decisão na reunião de hoje. Qualquer que seja ela. Independente do rumo da assembleia e lembrando que
oficialmente a decisão já foi tomada a nível estadual. De fato, já existe uma greve. Andrea diz que concorda. Marcele diz
que concorda que nesta reunião precisa indicar como conselho de câmpus qual rumo tomar. Marcele diz que
independente da decisão da reunião local, alguns servidores já indicaram aderir a greve e a gestão precisa respeitar essa
decisão. Pois o sindicato representa todos nós servidores. Marcele disse que na reunião de servidores do campus, foi mais
votada a entrada na fase 4 presencial com a entrada da fase 4 avaliando as questões dos semestrais. Andrea diz que de um
ano para cá o conselho de campus vem tomando decisões muito difíceis. Laerte diz que lembra que o trabalho
pedagógico não fica só no fator sala de aula e envolve todos os fatores. Não existe uma pessoa na ilha. O ifba do jeito que
esta vai envolver todos os fatores citados, transportes logísticas de vida e diz que acredita que a administração pública
nesse sentido que um dos pilares tem a eficácia pode ser traduzida para que os alunos possam ciumprir as missoes
educativas e no caso de uma tomada presencial o cenário seria de evasão em massa sem falar para os docentes que teriam
um retrabalho e se adaptar nessas questões pedagógicas por causa de 6 semanas. Laerte acredita que particularmente o
prejuízo seria minimizado se o noturno voltar presencial a partir do próximo semestre. Ademir diz que não vê problema
em finalizar o semestre como está no momento. O integrado presencial e os cursos noturno finalizaram de forma remota,
pois falta pouco tempo para finalizar o semestre. Não concorda com Laerte que demandaria um novo planejamento para



os servidores pois já tem planejado o modelo presencial mas do ponto de vista dos estudantes  existe uma preocupação
neste retorno presencial. Muitos estão trabalhando e essa organização para retornar  ao modelo presencial vai demandar
um tempo maior. Andrea propõe uma votação. Todos concordam. Ariomar pede a palavra e diz que já está cansado de
tomar decisões polêmicas. E diz que está inclinado a votar em manter as turmas do presencial no modelo on-line até o
final do semestre. Reforça que a decisão é fortemente pedagógica. E pergunta se caso a greve demore, a decisão
continua? Andrea diz que sim. Que permanece após greve. Pois as reivindicações são legítimas. Andrea diz que sempre
estamos a postos para que o conselho possa discutir e dar um suporte para as decisões internas do campus. As decisões
são coletivas. Andrea reforça que o conselho pode ser chamado novamente e a discussão retomar caso o cenário mude.
Ariomar pergunta se a decisão ainda vai para o consup? Independente da nossa decisão? Andrea diz que será
encaminhada ao CONSUP e sim vai ser analisada pelo Conselho superior. Laerte pergunta que caso volte presencial,
seria contabilizado falta? Marcele diz que como mais de 75% do curso já foi feito o aluno não perderia por falta. Perderia
avaliações, mas não perderia por falta. Marcele acredita que nas aulas práticas os alunos que não podem vir vão perder.
Mas outras atividades podem ser feitas. Marcele acredita que deve ser enviado para o CONSUP de qualquer jeito pois diz
que nos casos omissos a decisão deve ser tomada pelo Conselho Superior. Ao mesmo tempo, Marcele diz que a
quantidade de dias que foram dados de aulas ultrapassa o valor de 75%. Marcele traz alguns elementos legais para os
membros compreenderem melhor. Andrea encaminha a votação. Marcele sugere que as alternativas para serem votadas
sejam colocadas no Chat. Todos concordam. Por unanimidade, os membros do Conselho votaram por manter os cursos
noturnos no modelos ON line até o final do semestre.  Ademir questiona se a presidenta do CONSUP pode resolver AD
referendum. Para que o campus tenha uma salvaguarda. Ademir diz que está colocando quanto membro do conselho.
Andrea diz que a sugestão vai ser encaminhada para o CONSUP e enquanto diretora e conselheira do CONSUP vai
conversar com a reitoria e solicitar. Caso haja uma suspensão da reunião do CONSUP, Andrea irá solicitar para a reitora.
Andrea finaliza a reunião agradecendo a todos os membros. 
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