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ATA DA 1ª REUNIÃO GERAL - 05 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Aos cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se os servidores e               
colaboradores, com a participação da Magnífica Reitora, Professora Luzia Mota e da            
Pró-Reitora de Ensino, Flaviane Nascimento, via webconferência, usando a plataforma          
Google Meet G-Suíte. A reunião teve como pauta: 1. Informes da Direção Geral,             
Direção de Ensino e Direção Administrativa. 2. Apresentação dos ajustes das diretrizes            
para a AENPE do campus. 3. Apresentação e apreciação do calendário acadêmico do             
campus. A reunião iniciou às 13h38min com a abertura do diretor geral, professor Esly              
Marinho, que deu as boas vindas aos servidores e em seguida passou a fala para a                
Magnífica Reitora, professora Luzia Mota que saudou os servidores e falou da            
importância de participar desses encontros para dar as boas vindas e reforçar esse             
sentimento de unidade. Parabenizou o campus na condução das atividades em 2020, na             
forma como conduziu a comunicação com os estudantes e citou como exemplo o             
alcance da pesquisa estudantil em quase 100% dos alunos. Em seguida, fez uma             
apresentação com algumas reflexões sobre a manutenção da educação em nossa           
instituição, sobre a forma que tivemos que aprender coisas novas num espaço muito             
curto, sobre a quantidade de materiais importantes que foi produzido (lives e etc), sobre              
a importância da empatia, sobre questões sociais e políticas atuais. Fez um convite aos              
servidores para acessar dois importantes documentos: Plano de Trabalho 2019-2022 e           
Balanço da Gestão 2020, em que destaca pontos importantes como a redemocratização            
da instituição, atenção ao corpo discente, multicampia (citando o exemplo do processo            
eleitoral para os Conselhos dos campi), descentralização dos processos e humanização           
da relações institucionais. Reforçou a retomada no ano letivo da forma remota            
(AENPEs) e apresentou alguns pontos importantes para pensarmos em 2021, um dos            
pontos, citando a importância de atentarmos para a permanência e êxito dos nossos             
estudantes em nossa instituição. Para finalizar, apresentou sobre o orçamento com a            
perspectiva de corte de 18% a menos para 2021. Informou que estão na luta/busca para               
a manutenção do orçamento devido a importância do mesmo para a escola. Em seguida,              
professor Esly Marinho fez os agradecimentos ressaltando a importância da fala da            
Magnífica Reitora e passou a palavra à pró-reitora em exercício, Flaviane Nascimento.            
A mesma iniciou sua fala abordando os desafios enfrentados em 2020 com a             
necessidade da implantação das AENPEs, fez uma historização do processo          
apresentando nossos principais desafios, a exemplo, os auxílios digitais. Falou da           
reformulação desse processo por meio da publicação da Resolução 30, ressaltando a            
importância de alguns debates que serão necessários. Em seguida, professor Esly           
Marinho agradeceu a participação da pró-reitora em exercício e passou a palavra para a              
Professora Jamille Assis, diretora de ensino, para a leitura de perguntas no chat. As              
perguntas foram: se o campus Salvador iria ofertar vaga para 2021; quando seria o              
ingresso dos alunos novos; os campi que não ofertaram vagas, iriam poder fazer             



processo seletivo posteriormente e, se o sorteio não seria o formato mais democrático.             
Professora Luzia Mota iniciou a resposta refletindo que a pandemia trouxe esse            
prejuízo. Informou que cada campus tem a sua realidade. Desses 22 campi, 07 não vão               
ofertar vagas para 2021. A Reitoria avaliou a situação e numa conversa com as direções               
gerais dos campi que não iriam ofertar vagas para 2021 e depois dessa conversa,              
Salvador decidiu ofertar algumas vagas e não todas. Sobre o processo sorteio,            
respondeu que a opção por esse formato, a análise do histórico, também é um modo               
meritocrático e ela particularmente concorda que o sorteio é a forma mais democrática e              
inclusiva. Salientou que no formato escolhido, as cotas foram preservadas. Porém, para            
o IFBA, a escolha desse processo se deu visando a proteção da instituição por conta da                
falta de tempo para debater com a comunidade a forma de acesso ao IFBA, reafirmando               
que esse processo é emergencial e não será definitivo até que se debata com toda a                
comunidade. A pró-reitora Flaviane Nascimento reiterou a fala da professora Luzia           
Mota e reforçou que o processo de ingresso vai se dar de acordo com o calendário de                 
cada campus. E tem dialogado com todos os campi para a construção de planejamento              
para assegurar o ingresso dos estudantes ainda em 2021, ainda que não seja da forma               
regular, citando o CIIF como exemplo. Outra pergunta que surgiu foi sobre a             
manutenção de aulas técnicas no formato remoto. A professora Luzia convidou para            
uma discussão sobre o tema com um coletivo de interessados e reforçou a busca da               
institucionalização do CIIF. Em seguida, professor Esly Marinho agradeceu a fala e            
participação da reitora, professora Luzia Mota, e da pró-reitora, Flaviane Nascimento.           
Informes da Direção Geral - Professor Esly Marinho iniciou os informes dando as boas              
vindas ao novo servidor, o administrador redistribuído, Iljânio Bastos. Depois, informou           
que: no final de 2020, o Ministério do Planejamento autorizou usar a sobra do recurso               
em 2021; que empenhamos o valor da assistência estudantil total, devolvendo muito            
pouco do recurso (verbas que o banco devolveu por falta de saque); que o valor que                
sobrou de 2020 foi empenhado para o pagamento dos contratos; ainda não recebemos o              
valor do orçamento de 2021; que o campus trocou em janeiro/21 as lâmpadas             
fluorescentes que ainda restavam no campus por lâmpadas de LED depois de uma ação              
conjunta com a comissão de eficiência energética; que na segunda semana de fevereiro,             
às outras ações desenvolvidas nos últimos dois meses, sairão no boletim mensal agora             
em fevereiro; que divulgará um relatório geral e que teremos um momento para a              
discussão do orçamento de 2021. Informes do Departamento Administrativo: Jackson          
iniciou informando que: o campus executou o orçamento do ano de 2020, e que o               
Departamento Administrativo está produzindo um relatório da execução orçamentária, o          
qual será publicado nos meios oficiais da instituição; que temos a previsão de corte de               
18%, porém, ainda não foi aprovado a Lei Orçamentária Anual - LOA (2021), pelo              
Congresso Nacional. Também comunicou, que esse possível corte poderá impactar nos           
custos fixos do campus, comprometendo o orçamento de custeio do Instituto. Professor            
Esly Marinho complementou os informes do Depad informando que os materiais           
levantados pelo Comitê Local de Combate e Enfrentamento à Covid-19 estão aos            
poucos chegando no campus. Informes da Direção de Ensino - Professora Jamille Assis             
informou que: os documentos orientadores das AENPEs, Resolução 30 e diretrizes do            
campus foram enviados para todos por e-mail em 02.02.21; que temos algumas            
capacitações agora em fevereiro/21. Para os docentes, capacitação sobre         
interdisciplinaridade nos dias 09 e 10.02 e Google Sala de Aula nos dias 17 a 19.02.21 e                 
experiências interdisciplinares. A capacitação do Google vai abordar as principais          
dúvidas apresentadas. Para os discentes, capacitação no Google Sala de Aula de 08 a              
12.02 e momento com os setores de 17 a 19.02.21; que está lançando a Sala Virtual dos                 
Servidores que é um projeto voltado para criar, virtualmente todas as sextas-feiras,            
numa sala virtual que simularia a sala de professores, que servirá para troca de              
experiência e para um bate-papo. Professora Adriana Gomes fez o informe sobre as             



novas diretrizes das AENPEs, informando que foi mantido o formato trabalhado na            
unidade suplementar no Integrado, maior parte interdisciplinar e em alguns casos,           
disciplinar; hora aula 50 minutos; avaliação, nota por projeto ou disciplina e não             
necessariamente por coordenação e alunos que não fizeram a unidade anterior ou            
perderam farão concomitante à unidade II. Após esse momento, passou a palavra para a              
Comissão do Calendário. Calendário - Professora Núbia iniciou o tópico apresentando           
os membros da comissão e explicou a metodologia, apresentando o embasamento legal            
(Resolução nº 30 e Ofício 1730.983/21- PROEN). Após esse ponto, fez a apresentação             
de três propostas para o calendário do ano letivo de 2020. Após a apresentação, foi               
aberto um momento para as perguntas e proposições. Diversas dúvidas e sugestões            
foram apresentadas. Por fim, foi proposto pela professora Jamille. Proposta 1: Votação            
via formulário, a partir de hoje, levando em consideração os debates feitos hoje e as               
propostas apresentadas pela comissão de horário. O formulário ficaria aberto até dia            
08/02. Proposta 2: Reunião dia 08/02, com debate e votação, no turno matutino.             
Proposta 3: Reunião dia 10/02, com as propostas enviadas e debates feitos. Proposta 4:              
Reunião 09/02, com debates e votação de propostas enviadas pela comunidade e            
elaboradas pela comissão de calendário. Venceu a proposta nº 3, no entanto, verificou             
que as questões poderiam ser melhor formuladas, pelos presentes na reunião. Por isso,             
decidiu-se fazer um novo formulário para consultar sobre a realização ou não de uma              
nova reunião sobre o calendário e enviar propostas. O envio desse novo formulário será              
feito por e-mail para todos na segunda, 08/02/21. Diante disso, encerrou a reunião às              
18:30. 


