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SÚMULA DA ATA DA 4ª REUNIÃO GERAL 2021. 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se os servidores 

e colaboradores, via webconferência, usando a plataforma Google Meet 

(meet.google.com/srx-joac-vwg), onde a lista dos presentes, gerada pela plataforma, 

consta anexo a esta súmula. A reunião teve como pauta: 1. Posicionamento do campus 

sobre a Proposta de reordenamento da Rede Federal de Educação, Profissional, Científica 

e Tecnológica e iniciou-se às 14 horas e 20 minutos, com a fala do Diretor Geral do 

Campus, o professor Esly Marinho, fazendo um resumo sobre as discussões sobre o Plano 

de Retomada, salientando sobre o encerramento do prazo para o envio de contribuições 

em 15/09/21. Em seguida, falou sobre a reunião que a Reitora, Prof.ª Luzia Mota, 

participou na SETEC/MEC, onde foi apresentada a proposta do reordenamento. Poucas 

informações sobre qual o estudo da proposta apresentada. Preocupação com a 

possibilidade de alteração da Lei 11.892/08 de criação dos Institutos Federais. Informou 

que a Reitoria criou GTs (Grupos de Trabalho) para discutir o reordenamento com a 

comunidade, discussão com políticos do estado, além da construção do documento de 

resposta ao MEC. Informou que para essa reunião de hoje, além dos servidores, foram 

convidados os terceirizados, representantes estudantis e a representante dos pais no 

Conselho de Campus. Apresentou os slides que recebemos do MEC atentando apenas 

para as diretrizes apresentadas pelo MEC e para a situação da Bahia, envolvendo o IFBA 

e IFBAIANO. Informou que soube da adesão pelos estados de São Paulo e Paraná, com 

isso, a Lei precisará sofrer alteração e essa situação gerou medo e dúvidas por parte da 

comunidade. Após a apresentação, abriu para comentários e contribuições. Alguns 

presentes fizeram contribuições diversas pelo chat. A servidora Tatiana Ramos falou da 

sua preocupação em relação a possibilidade de ocorrer o reordenamento mesmo o 

Instituto sendo contrário. A discente Kemely Nicolle Gomes dos Santos, do IFBA Simões 

Filho, informou que um grupo de estudantes do IFBA e do IFBAIANO, contrários à 

proposta, estão se organizando e fez o convite para outros estudantes. Após esse 

momento, foi feita a proposição pela votação. As opções foram: 1 – A favor da proposta 

de reordenamento apresentada pelo MEC; 2 – Contra a proposta de reordenamento 

apresentada pelo MEC; 3 – Abstenção. Dos 41 presentes na hora da votação, 33 votaram 

contra, teve uma abstenção e os demais não manifestaram voto. Porém, foi considerado a 

importância de registrarmos que consideramos fundamental refletir sobre o 

reordenamento das instituições em futuro próximo, tendo em vista necessidades 

específicas dos campi afastados da reitoria, porém, esta proposta deverá ser construída a 

partir de estudos aprofundados e ampla consulta das comunidades que compõem as estas 

instituições. 
 


