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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

Ata nº 30 - Reunião Ordinária do Conselho de Campus do IFBA – Campus Simões Filho
Ao décimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião ordinária do
Conselho de Campus, com a seguinte pauta: 1) informes; 2) eleição para o Conselho do Campus Simões
Filho, biênio 2021-2023; 3) indicação para o Conselho da APA Joanes Ipitanga; 4) mudança na
Coordenação de Pesquisa; 5) o que ocorrer. Participaram da reunião os conselheiros: Esly Marinho,
Sidinalva Santos, Mônica Silveira, Edmundo Itamar, Carlos Eduardo, Núbia Gomes, Sra. Janice, Lívia
Cristina, Nailson Ferreira e Adilton Gomes. Prof. Esly deu início a reunião às 14h14. 1) Informes: sobre a
continuação da aplicação da 2ª dose da vacinação em Simões Filho; sobre o aumento das demandas com o
início das aulas; sobre o lançamento do Edital para vagas remanescentes para o Integrado, 15 vagas para o
curso de metalurgia. Nailson nesse ponto informou que está divulgando em suas redes sociais, porém,
muitos questionamentos surgiram sobre o mercado de trabalho e exemplificou o caso do Estado
encaminhar os alunos dos cursos técnicos para o estágio. Prof. Esly informou que a instituição vem
firmando parcerias e divulgando as ofertas de estágio que estão surgindo. Sidinalva Santos complementou
o informe sobre o estágio explicando que a necessidade para o lançamento de um Edital para vagas
residuais se deu principalmente, em virtude dos erros nas inscrições. A conselheira Janice perguntou se o
Edital de Estágio para a Prefeitura os alunos poderiam usar para o estágio curricular, o que foi explicado
que as vagas no Edital da Prefeitura eram, na maioria, para estágios administrativos, o que não
contemplava nossos cursos para o estágio curricular; sobre o início do I Festival de Arte e Cultura Virtual,
dia 18/08, porém, com o Ofício do Sinafese informando sobre a paralisação, ficaríamos no aguardo para
divulgarmos possíveis alterações. Sidinalva informou que tivemos duas propostas artísticas aceitas no
Edital, Uma História com o Desenho, de Ariel Reis e Arte e arquitetura: Uma Homenagem a Pasqualino
Romano Magnavita, de Professora Giovana com edição de Ricardo Kuentzer; sobre Prof. Ives, diretor do
campus de Salvador, ter procurado o campus para participação em um Edital Nacional para enviar projeto
da SNCT com o objetivo de construir um evento coletivo. O pessoal de Pesquisa e Extensão participou de
uma reunião na sexta-feira e outra reunião vai acontecer dia 17/08 e vão divulgar os encaminhamentos;
sobre o fato de não termos inscritos/interessados para a Ouvidoria e a DG vai fazer a indicação, como
ficou encaminhado; Professora Núbia, como representante do Sinasefe, complementou os informes
falando sobre a paralisação do dia 18/08/21/planejamento. Aproveitou e informou que Daise, Auxiliar de
Biblioteca, vai ser representante do campus na categoria TAE. 2) Eleição para o Conselho do Campus
Simões Filho, biênio 2021-2023: Sidinalva falou da comissão, dos encontros que já tiveram, da
organização do cronograma, lançamento do edital e prazo para o registro da candidatura. Na data de hoje,
já tinha três discentes inscritos, porém, TAE e Docente ainda nenhum. Importante todos ajudarem na
divulgação e sensibilização. Nailson falou sobre sua dúvida para a ocupação da vaga de egressos.
Sidinalva explicou que essa etapa seria em reunião específica para essa finalidade e Nailson sugeriu
realizarmos uma reunião noturna. 3) Indicação para o Conselho da APA Joanes Ipitanga: Recebemos um
ofício do INEMA informando que estão em fase de eleição para o novo Conselho da APA Joanes Ipitanga.
Prof. Rui Mota e Ricardo Kuentzer são nossos representantes atuais, com mandatos prorrogados em 2020
devido à pandemia, porém, agora vai ter renovação e o IFBA tem direito a indicar dois representantes.
Caso não enviemos, vamos perder essa representação. Esly aproveitou e fez o convite aos conselheiros,
especificamente a Prof.ª Núbia. A mesma informou que teria interesse sim, porém, está envolvida em
outras frentes que impossibilita no momento. Ficou encaminhado de enviar um convite para a
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comunidade. Nailson perguntou se não tem como ser um representante que não seja servidores e Sidinalva
abriu o Edital e fez a leitura das vagas e nós estamos na categoria “representação de instituição pública”,
entendendo assim, que deveria ser um servidor. 4) Mudança na Coordenação de Pesquisa: Prof.ª Maria
Teresinha solicitou o afastamento da coordenação de Pesquisa. Esly explicou que hoje, apesar da
professora ser a coordenadora, temos trabalhado em conjunto Pesquisa, Extensão e Estágio. Prof.ª
Teresinha informou que apesar de está pedindo saída, não sairá da Comissão. Em reunião com o grupo de
Pesquisa, Extensão e Estágio, surgiram alguns nomes, os quais ele apresentou e pediu contribuição dos
presentes. 5) O que ocorrer: Sidinalva informou que já enviou para a Reitoria a solicitação da renovação
da Portaria do Conselho de campus até outubro/2021; Prof. Itamar fez um relato sobre a situação do plágio
e sobre a “denúncia” que recebemos sobre alguém, estudante ou não, que está vendendo trabalhos de
desenhos no campus. Sidinalva e Lívia reforçaram a necessidade do registro da ocorrência para que a
Direção Geral possa formar a Comissão Disciplinar para análise; Nailson falou sobre a insatisfação dos
egressos em Licenciatura, devido à falta de inserção no mercado de trabalho. Falou sobre mudar a
Licenciatura em Eletromecânica para Licenciatura Plena em Eletromecânica para ampliar as
possibilidades. Caso isso não possa ocorrer, que as disciplinas do curso da Licenciatura fossem em comum
com os cursos das engenharias. Com relação a esse tema, prof. Itamar falou explicou que essa
denominação já não existe, toda Licenciatura hoje é plena. Esly também explicou sobre a dificuldade de
migração, pois as cargas horárias são diferentes. Também foi informado que o novo PPC do curso foi
aprovado e está iniciando esse ano/semestre. O conselheiro Nailson, sugeriu usar os espaços da instituição
para oferta de novos cursos de extensão e de graduação. Esly falou sobre a necessidade de retomarmos a
discussão sobre o uso de espaços institucionais e que vai inclusive, retomar uma comissão que iria iniciar
esse trabalho em 2020, antes da pandemia. Falou também sobre os impedimentos para a criação de novos
cursos devido ao quadro de professores e técnicos(as) administrativos. Atualmente, já extrapolamos o
quantitativo. Porém, acredita que o mais viável seria uma Pós Graduação e Nubia falou que Prof.ª Ana
Chiara já tinha um projeto interessante com essa proposta; Nailson também falou sobre ofertar cursos de
curta duração e envolver mais os egressos como professores desses cursos, pois, acredita ser uma boa
oportunidade para experiência. Esly explicou que hoje esses cursos diminuíram devido à redução de
recursos; Nailson lembrou que o curso da Licenciatura completou dez anos agora em agosto e lembrou
que no último projeto já atuou como bolsista de forma voluntária e reforçou que é importante essa
experiência para os alunos; A conselheira Janice perguntou sobre o encaminhamento da demanda
apresentado por Núbia em penúltima reunião, sobre o atraso do lançamento das notas por parte de alguns
professores e Lívia confirmou que já está sendo encaminhado sim explicando que o Depen enviou um
estudo/relatório, o mesmo visa nortear um grupo de setores e sugeriu em reunião, envolver a participação
dos responsáveis, já convidando D. Janice, como membro do Conselho e representante dos responsáveis, a
participar dessa discussão/construção; Esly falou sobre estarmos também discutindo e pensando ações
locais de combate ao assédio. Nailson falou do posicionamento dos egressos, repudiaram as ocorrências
publicizadas sobre as denúncias de assédio no âmbito do IFBA. A reunião foi encerrada e a próxima
ordinária agendada para 13/09/21, segunda-feira, às 9h.
 

Documento assinado eletronicamente por ESLY CESAR MARINHO DA SILVA, Presidente do
Conselho de Campus, em 26/08/2021, às 15:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SIDINALVA BRITO DOS SANTOS, Membro 1º
Suplente do Conselho de Campus, em 26/08/2021, às 15:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Janice Maria Brito Sacramento Barbosa, Usuário
Externo, em 26/08/2021, às 15:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Nailson Kleoton Viana Ferreira, Usuário Externo, em
27/08/2021, às 09:34, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MONICA SILVEIRA, Membro Titular do Conselho de
Campus, em 27/08/2021, às 12:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDMUNDO ITAMAR NONATO DE JESUS, Membro
Titular do Conselho de Campus, em 27/08/2021, às 13:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NUBIA COSTA NASCIMENTO, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 27/08/2021, às 15:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LIVIA CRISTINA CUNHA DE CARVALHO, Membro
Titular do Conselho de Campus, em 31/08/2021, às 11:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos eduardo sacramento de jesus, Usuário Externo,
em 31/08/2021, às 13:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ADILTON SILVA GOMES, Membro Titular do
Conselho de Campus, em 01/09/2021, às 07:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1970039 e o código CRC 839EAE04.

23283.001647/2020-87 1970039v2


