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ATA

 

Ata nº 21 - Reunião Ordinária do Conselho de Campus do IFBA – Campus Simões Filho

 

Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte foi realizada reunião do Conselho de Campus
com a pauta: Informes; Processo SEI 13283,001737/2020-78; O que ocorrer. Estando presentes os membros:
Adilton Silva Gomes, Edmundo Itamar Nonato de Jesus, Mônica Silveira, Nailson Kleoton Viana Ferreira,
Núbia Nascimento e Sidinalva Brito dos Santos. Assim, foram discutidos os seguintes pontos: (1) Informes:
(A) Representação no Conselho de Campus: (i) O processo eleitoral encontra-se em fase de apuração dos
recursos e verificação dos votos. A lista preliminar de candidatos eleitos consta Milena Silva
Santos/Eletromecânica e Carlos Eduardo Sacramento de Jesus/Mecânica, ambos do integrado. Foi
questionada a necessidade de representação de discentes de modalidades distintas, ao que foi justificado que
observou-se que o edital foi feito para os discentes sem especificar por modalidade e, como não houve
candidatura de discentes da modalidade subsequente e superior, o edital foi mantido. Além disso, o processo é
para complementação das vagas com vigência até o final do mandato dos demais membros eleitos, quando
deverá ocorrer novo processo eleitoral. (ii) A representação de responsáveis foi definida em reunião ocorrida
em 26/11/20, na qual duas mães se propuseram a participar. Sra. Eulânia como titular e Sra. Janice como
suplente (sendo que poderia ser titular se não houvesse outra pessoa). Como a Sra. Eulânia acabou saindo da
reunião sem confirmar seus dados, ficou definida como titular a Sra. Janice. (iii) Para a representação da
sociedade civil, foi feito o contato com representantes do PROCIA, que indicou a Sra. Cristina Barreto,
Gerente de Capital Humano da empresa BOMIX, que já aceitou o convite. (B) Distribuição dos chips: alguns
estudantes não retiram os chips, sendo que os mesmos estão validados até dezembro de 2020 e que existe a
necessidade de cadastro dos mesmos para liberação do uso pelo período definido pelo MEC. Existem dúvidas
com relação ao destino que será dado aos chips que não foram entregues agora: se serão cancelados ou se vai
ocorrer a extensão do tempo de validade e se será possível ampliar a entrega para outros alunos a partir de
janeiro. (C) Perfil do ouvidor: Foi enviado e-mail para a Reitoria e para a ouvidora anterior, prof.ª Maria
Helena Delgrande e recebemos uma devolutiva com orientações de ambas as consultas. Os documentos estão
sendo colocados na pasta do drive que foi compartilhada com os membros. Encaminhamento: Colocar este
tema na pauta da próxima reunião. (2) Processo SEI 13283,001737/2020-78: (A) O processo se refere ao
recurso impetrado por um discente de Metalurgia à negação de sua solicitação de reintegração ao curso. O
estudante estava cursando o segundo ano em 2019, com ingresso em 2016 e data de nascimento em
26/04/2000. (B) Como o processo tem poucas informações, Jamile foi convidada para explanar sobre as
ocorrências que levaram à posição do Conselho de Curso de Metalurgia a optar por negar a sua reintegração.
Foi feito o relato de eventos de indisciplinas, as quais constam os registros das ocorrências. (C) Houve
acompanhamento por parte da COTEP, Coordenação e Direção Geral, com reuniões com o aluno e/ou seus
responsáveis, sem que fosse conseguido reverter a maneira do estudante agir. Não houve acompanhamento
psicológico no campus. (D) A COTEP relatou alguns comportamentos inadequados. (E) O DEPEN fez
consulta à PROEN sobre as instâncias que deveriam analisar o processo na reitoria ao que foi respondido que
o CONSEPE seria o órgão para deliberar sobre o recurso depois que todas as instâncias do campus fossem
consultadas e que o processo deveria ser analisado no Conselho de Campus. Encaminhamento: Os
conselheiros entendem que o Conselho de Campus tem caráter consultivo e não deliberativo e que não cabe
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qualquer decisão sobre o processo. Desta forma, foi decidido pela devolução do processo ao GRA. (3) O que
ocorrer: Não houve qualquer colocação. (4) Próxima reunião 10/02/21, 14:00. Para constar, eu, Mônica
Silveira, lavrei esta Ata, que será assinada pelos presentes.
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