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PARTICIPANTES

Abdon Santos Nogueira –  Diretor Geral do Campus Santa Inês

Alaécio Santos Ribeiro – Diretor Geral do Campus Senhor do Bonfim

Anatalia Soares Barreto Filha – Secretária dos Órgãos Colegiados

Antônio Helder Rodrigues Sampaio - Diretor Geral Substituto do Campus Bom

Jesus da Lapa

Ariomar Rodrigues dos Santos - Pró-Reitor de Ensino 

Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral do Campus Uruçuca

Elen Sonia M. Duarte Rosa - Diretora Geral do Campus Teixeira de Freitas

Eligerlisson Souza de Almeida - Pró-Reitor Substituto de

Desenvolvimento Institucional 

Emilson Batista da Silva - Diretor Geral do Campus Itapetinga

Geovane Lima Guimarães - Diretor Geral do Campus Valença

José Renato Oliveira Mascarenhas - Diretor Geral do Campus Alagoinhas

Leandro dos Santos Damasceno – Diretor do Geral Campus Serrinha

Leonardo Carneiro Lapa - Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Lívia Tosta dos Santos - Diretora Geral do Campus Governador Mangabeira

Luciana Cleide da Cruz Damasceno – Diretora de Gestão de Pessoas

Luciana Helena Cajas Mazzutti - Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação  

Marcelito Trindade Almeida - Vice-Presidente 

Ozenice Silva dos Santos - Diretora Geral do Campus Itaberaba

Pedro Ricardo Rocha Marques – Diretor Geral Substituto do Campus Guanambi

Rafael Oliva Trocoli – Pró-Reitor de Extensão 

Robson Cordeiro Ramos – Diretor de Gestão de Tecno. da Informação 

Sandra Cerqueira de Jesus - Diretor Geral do Campus Catu

Themistocles M. A. Rodrigues - Diretor Geral  do Campus Xique-Xique

Viviane Santana Menezes - Secretária dos Órgãos Colegiados

  Ausências justificadas:

Carlito José de Barros Filho   - Diretor Geral do Campus Guanambi

Hildonice de Souza Batista - Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional

Geângelo de Matos Rosa – Diretor Geral do Campus Bom Jesus da Lapa

 Assessoramentos  Presentes:

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN: Diego Barreto Reis e Érica Brandão Silva

Alcantara.



 

Convocação e Pauta:  Encaminhadas por meio do OFÍCIO 07/2020 - OS-CODIR/IFBAIANO. 

Decisão: Aprovada.

A.  Informes Gerais:

 Presidência: 

- Será marcada uma reunião com os discentes para tratar das aulas não presenciais.

Intervenção de Diego Reis: A DAE realizou algumas reuniões com lideranças estudantis

e estão dialogando para escolha de uma data para realizar reunião sobre as atividades

remotas.

- Portaria nº 282, de 24 de julho de 2020 do Ministério da Economia/Gabinete do Ministro -

Dispõe sobre a movimentação de servidores e empregados públicos federais para

composição da força de trabalho de que trata o § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de

dezembro de 1990, e institui o Comitê de Movimentação - CMOV, no âmbito do Ministério

da Economia. Solicitou compreensão de todos e que a gestão está a disposição para

esclarecer quaisquer dúvidas. 

- Processo de adesão a Fundação de Apoio - os trâmites estão acontecendo conforme as

normativas. 

- Pronunciamento da CGAE- Diego Barreto Reis 

Portaria nº 617, de 3 de agosto de 2020 do Ministério da Educação/Gabinete do Ministro -

Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio nas

instituições do sistema federal de ensino, enquanto durar a situação da pandemia do novo

coronavírus - Covid-19.

Devido a essa portaria foi necessário reestruturar os encaminhamentos dados em relação

à Assistência Estudantil. 

Será realizada uma reunião em 06.08.2020 com os profissionais de assistência social

para reestruturar as Resoluções e a Prorrogação dos Auxílios.

Demais membros:

   Campus Governador Mangabeira

 I Seminário de Linguagens do IF Baiano (I SELIF), que ocorrerá dia 09 de setembro de

2020.  Evento gratuito e online, promovido pelo GPELIF. 

  Campus Uruçuca

 Realização de Gincana Virtual.

Campus Valença

Seminário Virtual Reafro Conecta Baixo Sul - Território, Educação e Identidades. De 18/08

a 08/09/2020. Evento da Especialização REAFRO.

Campus Santa Inês 

IX Semana de Zootecnia ocorrerá de 23 a 28 de agosto. 

B. Ordem do Dia 

1. Aprovação da ata: III Reunião Extraordinária realizada no dia 15.07.20.

A ata foi encaminhada anteriormente para os e-mails dos membros deste colegiado, para apreciação.

Decisão: Aprovada.

2. Apreciação do Processo nº 23330.250917.2020-79 - Aquisição da Biblioteca Virtual Pearson
(Assessoramento C a m p u s Guanambi). Participação da servidora Érica  Brandão,
representando as Bibliotecas do IF Baiano.

A servidora Érica Brandão relatou sobre os trabalhos desenvolvidos pela equipe de Bibliotecários em



conjunto com a PROEN.

Intervenção PROPLAN: Informou que o processo está aguardando assinatura e maiores esclarecimentos

procurassem a PROPLAN.

3. Relato do levantamento sobre a condição dos discentes (Assessoramento todos os campi).
 

 - Campus Santa Inês  

Possuem 1035 (mil e trinta e cinco) alunos com matrículas ativas. Desses 324 (trezentos e vinte e

quatro) não responderam ao questionário sobre acesso à internet ou disponibilidade de equipamento, o

que infere que eles não possuem um e outro. Em torno de 30% não responderam à enquete. Do

restante, 177 (cento e setenta e sete) não têm internet o mês inteiro ou usam dados móveis ou internet

do vizinho. Quarenta e cinco não têm equipamento ou o equipamento é compartilhado. Em torno de

80% acessam através de Smartphone. Foi encaminhada a planilha com a solicitação de equipamento e

capacitação para viabilizar as atividades remotas.

     
 - Campus Senhor do Bonfim

Ainda esta concluindo o levantamento. Atraso devido o aguardo do questionário unificado. 

Realização de reuniões com as diversas categorias (discentes, docentes e taes). Centro de apoio para

gravação de aulas. 

   
 -  Campus Uruçuca

Levantamento feito pela direção acadêmica conjuntamente com a coordenação dos Cursos e equipe

pedagógica. O levantamento esta sendo copilado para ser enviado como relatório. No dia 06/08 será

realizada reunião com todos os servidores do campus. 

   
 - Campus  Teixeira de Freitas

Foi feito um levantamento em abril, porém já foi iniciando outro. Levantamento de materiais diversos de

apoio virtual (equipamentos e outros materiais) para discentes e servidores (equipamentos,

capacitação). Se percebe diversidade de condição de acesso virtual por turma. Necessidade de

construção de um local para produção de material virtual. 

  - Campus Itapetinga

Maior dificuldade é o acesso e o tipo de acesso. Sugeriu um levantamento institucional. O campus esta

trabalhando na construção de uma nova enquete para que 100% dos alunos participem. No dia 06/08

será realizada reunião com todos os servidores do campus, para discutir  a minuta de atividades de

ensino remota.

  - Campus Valença

Do total de quase 800 (oitocentos)  alunos presenciais, 544 (quinhentos e quarenta e quatro)

responderam à pesquisa. A maioria (84%) reside na área urbana. Cerca de 94% tem acesso à internet,

de qualidade regular ou boa. Cerca de 96% acessa a internet pelo celular, outros 35% acessam pelo

notebook/computador e 2% usam tablets, 90% dos alunos têm dispositivos próprios. A partir desse

levantamento, o Campus Valença enviou planilha com as demandas para o ensino remoto à

Reitoria/Proen, onde constam aquisições de tablets e chips, objetivando adequar os acessos desses

alunos à internet para o ensino remoto.

 - Campus  Bom Jesus da Lapa

Do total de 730 (setecentos e trinta) alunos matriculados, no segundo levantamento, apenas 32 (trinta e

dois) alunos não foram contactados. 55% estão na zona urbana e 45% residem na zona rural, deste 1%

não tem acesso a anergia elétrica. Dos 698 (seiscentos e noventa e oito) respondentes, 54 (cinquenta e

quatro) alunos afirmaram que não têm acesso nenhuma internet e 644 (seiscentos e quarenta e quatro)

têm acesso. Em relação a qualidade do sinal, 68% tem qualidade entre péssima, ruim e regular, que é o

grande entrave para a realização das aulas não presenciais. Em relação aos dispositivos utilizados, 49%

possuem computador em casa para realizarem as atividades e os demais utilizam celular para se

conectarem e têm dificuldade para fazer a digitação dos trabalhos. A maior parte (66%) afirmaram que

a pandemia impactou na renda familiar.

 -  Campus Serrinha 

Do levantamento feito 142 (cento e quarenta e dois) discentes não possuem acesso a internet e 65

(sessenta e cinco) não responderam. 



O Coletivos de docentes se dividiram para entrar em contato com os discentes. Conseguiram falar com

60% dos discentes. Destes uma grande parte possuem acesso a internet mas pelo celular o que dificulta

acessar atividade de ensino.  A maioria não possuem computador nem tablet. 

Planejando fazer uma chamada pública para receber doação de materiais (computador, tablet) para

doação aos discentes. 

   
 -  Campus Governador Mangabeira

O campus está bastante envolvido com a Discussão da Minuta. Adotaram a metodologia de dividir as

discussões por curso, além de agendar Reunião geral com a comunidade para esclarecimentos. 

Os servidores mostram-se apreensivos e apontam a necessidade de capacitação, mas mostram-se em

grande maioria disponíveis para fazer dar certo. 

Dados dos questionários discentes: 349% responderam e 284% não responderam. 88,54% dos que

responderam tem facilidade de acesso. 44,69% declara ter computador, 92,26% acessam pelo celular e

2,58% tem tablet

O campus ficou surpreso com a reunião com Representantes das turmas e pais de alunos que em sua

maioria não acreditam no sucesso dessas atividades e estão reticentes com a ideia. Apontam dificuldade

de acesso a internet , falta de aparelho adequado para acesso, a maioria tem celular que não

consideram adequado, e para além disso apontam falta de estrutura em casa, de tempo, de contração

de disciplina para estudo EAD. 

No geral, as discussões trem sido proveitosas e o campus está empenhado em emitir contribuições para

a minuta e já cotando equipamentos e internet para possível aquisição.

 - Campus Itaberaba

Reunião com o Comitê, representantes de pais e alunos.  Os servidores aprovaram a minuta e no dia

06/08 será apresentado aos discentes.

-  Campus Guanambi

A maioria dos discentes utilizam internet pelo celular o que dificulta. Os alunos do ensino superior o

problema é menor pois a maioria possuem computador e acesso a internet. 

Realização de aulas virtuais nos cursos de pós-graduação. 

- Campus Alagoinhas

O campus vêm mantendo a realização de atividades, mesmo que de forma não obrigatória para os

cursos Técnicos em Agroecologia Integrado ao Ensino Médio e Subsequente de Agroindústria, com uma

média de 40% e 10% de participação respectivamente. Segundo relatos dos discentes a baixa adesão é

em virtude da dificuldade de acesso a internet, falta de acesso aos equipamentos dentre outros fatores.

Importante salientar que essa  média de participação não é mantida de maneira contínua durante toda a

atividade em virtude das dificuldades supracitadas.

Maior dificuldade dos discente é no acesso a internet, computador e para alguns a energia elétrica. 

- Campus Catu

O campus possui cerca de 1300 (mil e trezentos) discentes matriculados, desses 374 (trezentos e

setenta e quatro) conseguiram acessar o questionário e responder na totalidade, 71.93% possuem

internet banda larga,  92.51% possuem smartphone,  35.83% possuem  taptop (notebook), 17.65%

possuem  computador desktop, 4.28%  possuem tablet.

A segunda etapa do levantamento será verificado os discentes que não responderam os questionários

para avaliar os motivos. Esta sendo realizada reuniões com os colegiados dos cursos, técnicos

administrativos e pais sobre a necessidade de planejarmos das atividades não presenciais.

- Campus Xique-Xique

O campus possui Grupo de trabalho que esta entrando em contato com os pais e alunos. O

levantamento feito  demostrou que 90,2% possuem smartphone, 68,5% não possuem computador na

residência. Dificuldade em obter respostas às atividades de ensino. 

Destaques:

Robson Cordeiro Ramos: Consultar a DGTI nas aquisições de equipamentos de informatica.

Alaécio Santos Ribeiro: Importância de alinhamento das ações conjuntamente. 



6. O que ocorrer.

Pró-Reitoria de Ensino - PROEN

Minuta do Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI e da Atividades Pedagógicas não presenciais.

Solicitou atenção aos prazos estabelecidos. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Assim, Anatalia Soares Barreto Filha e Viviane

Santana Menezes, Secretárias dos Colegiados, lavramos a presente ata, que foi lida e assinada pelas

secretarias, pelo presidente e pelos demais membros do Colégio de Dirigentes deste Instituto.
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