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 Assessoramento  Presente: 

Camila Cunha Gesteira - PROEN 

Antônio Carlos da Silva Costa de Souza - PROEN

Fernanda Sanjuan de Souza - PROEN

Convocação e Pauta: Encaminhadas por meio do OFICIO 01/2021 - OS-CODIR/IFBAIANO. 

Decisão: Aprovada.

A.  Informes Gerais:

 Presidência: 



 

- Informou sobre a possibilidade de ter uma reunião extraordinária para tratar da reformulação

da Regulamentação da Atividade Docente - RAD. Reestruturar a Regulamentação da Atividade

Docente do IF BAIANO, objetivando cumprir o disposto na Portaria MEC n° 983, de 18 de

novembro de 2020 -Estabelece diretrizes complementares à Portaria nº 554, de 20 de junho

de 2013, para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede Federal de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

- Desejou tranquilidade em relação ao que estamos vivendo. Falou que será mantido pelo

tempo que for necessário as Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNP’s e que tem

esperança de uma cobertura vacinal maior para poder ter um retorno presencial seguro para

todas as pessoas. Informou que houve reunião com o Comitê de Governança e foi definido que

os protocolos de segurança sejam revisados. As atividades na Reitoria serão restringidas

devido as medidas municipais e estaduais. Solicitou que todos se cuidem e disse que se

precisarem de alguma ajuda a gestão estava à disposição de todos. 

Antônio Carlos da Silva Costa de Souza - DEAD/PROEN.

-Sugeriu  que o processo seletivo dos cursos EaD fosse conjuntamente com os demais

processo do IF Baiano. Informou os cursos que estão em funcionamento: Curso Técnico

Subsequente ao Ensino Médio em Vendas; Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em

Secretaria Escolar; Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Multimeios

Didáticos. Cursos com PPC em trâmite: Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Redes

de Computadores; Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio em Informática; Curso

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Falou também que

fazendo um processo seletivo único a instituição terá mais visibilidade. 

Intervenção do presidente: Enfatizou que é uma oportunidade de alinhar todo o processo

seletivo do IF Baiano e que ninguém tem a intenção de marginalizar os processos seletivos da

EaD. 

Decisão:  aprovada  a inclusão dos cursos EaD no processo seletivo do IF Baiano. 

Intervenção Andréia Rego da Silva Reis – Substituta do Pró-Reitor de Ensino:  A

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento do Ensino (DPDE), realizou reunião no dia 24/02

com os coordenadores dos Cursos do PROEJA e dos Cursos Subsequentes. Relatou que foi

questionado o processo de seleção para o PROEJA e para os cursos subsequentes cobrando a

escrita de um texto e solicitaram a busca de outra forma de avaliação. Falou também da

necessidade de considerar questões socioeconômica desse público. Solicita que seja revista a

forma de seleção deste público. 

Intervenção Sandra Cerqueira de Jesus - Diretor Geral do Campus Catu: Esclareceu

que os coordenadores do PROEJA Campus Catu em discussão  com os professores da área

sugeriram que além da utilização do histórico houvesse também  um instrumento em que o

aluno pudesse mostrar o interesse pela área. Entenderam que apenas o sorteio poderia

ensejar em muitos alunos que já concluíram o ensino médio e para evitar essa questão

sugeriram o histórico e a manifestação de interesse.

Intervenção do presidente: O Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC),  foi

acionado para que decidisse sobre a necessidade de reformatar todo o processo seletivo e a

partir das sugestões do Núcleo de Ingresso de Estudantes e da comissão

foram aprovadas algumas modificações. Os campi foram consultados, apenas o Campus

Catu sugeriu mudanças no processo seletivo para o PROEJA, sendo aprovado no CGRC que

teria uma manifestação escrita com a intenção do candidato. Esse tema foi definido no CGRC

por se tratar de uma situação que tem que ser avaliado o risco e devido ao período

de pandemia da COVID-19 não poderiam fazer o processo seletivo como tinha sido aprovado

anteriormente. Esclareceu também que para os subsequente não mudou, continua com análise

de histórico.  Relatou que no dia que foi decido essa questão houve chuva forte nas regiões de

Alagoinhas e Serrinhas o que impossibilitou a participação dos Diretores Gerias desses campi

na reunião. 

Encaminhamento: Sugeriu fazer uma reunião específica do CGRC com a comissão de processo

de seleção para tratar sobre esse assunto.

Decisão: Reunião do CGRC dia  01/03/21.

Demais membros:

Luciana Cleide da Cruz Damasceno – Diretora de Gestão de Pessoas.



- Reunião realizada no dia 24/02/21 com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de

Pessoas das IFES – FORGEPE na ocasião a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas

informou que as contratações para servidores efetivos só poderá efetivar a partir da aprovação

da Lei Orçamentária Anual  (LOA) e as contratações para professores substitutos também só

poderão ser efetivadas após aprovação da LOA. Devido a essa orientação todas as

contratações para professores substitutos serão suspensas até a provação da LOA. 

Intervenção do presidente: Recomendou que a DGP  fizesse o  levantamento dos processos

que serão suspensos para serem tomadas todas as medidas para reduzir os impactos. 

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

- Em 24/02/21 participou da semana de recepção dos alunos do curso de Biologia do Campus

Valença, falou sobre a plataforma de aulas. Sugeriu que a PROEN realizasse um encontro com

outros alunos também para falar sobre as plataformas (SUAP; E-mail e a Plataforma de

ensino). 

Hildonice de Souza Batista- Pró-Reitora de Desen. Institucional.

- Informou que o  Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) está disponível no site do IF

Baiano. Solicitou que os Diretores Gerais divulgassem  nos colegiados dos cursos. Falou

também em relação ao retorno das atividades presenciais que todos os dirigentes estão

sensibilizados e que em nenhum momento este Colegiado pautará retorno presencial sem a

devida segurança.  

Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral do Campus Uruçuca. 

- Grupo de Trabalho para atuar em parceria junto a parlamentares. Reunião realizada no dia

12/02/2021, com representante da PRODIN, DICOM em conjunto com o Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Pauta: Análise e avaliação de uma estrutura

proposta para assessoria das relações institucionais entre as suas instituições. Com o objetivo

de que essas relações com os parlamentares aconteçam em conjunto (IF Baiano e IFBA).

Encaminhamento: estruturação de um documento que possa coadunar as informações das

duas instituições e foi proposta a realização de uma reunião para apresentar aos reitores do

IFBA e IF Baiano a estrutura pensada por esse Grupo de Trabalho. 

Intervenção do presidente: Informou sobre reunião com a bancada dos Deputados Federais

da Bahia junto com todos os reitores das Instituições Federais de Ensino. Pautas: Possibilidade

de não haver cortes, da manutenção do valor total da LOA. Possibilidade de encaminhamento

de uma emenda de bancada para ser dividida por todas as  Instituições Federais de Ensino. 

B. Ordem do Dia 

1.   Residência Agrícola - Projeto Agro Nordeste. (Assessoramento PRODIN). 

A Pró-Reitora de Desen. Ins tucional Hildonice de Souza Ba sta, esclareceu que é um projeto do Ins tuto Federal do Piauí (IFPI)

em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que envolve todos os ins tutos que têm

a vidades agrícolas no Nordeste. Tem como obje vo promover a Residência Agrícola.  Tópicos apresentados: obje vo geral,

estrutura organizacional, público alvo; bolsa e carga horária; orientação; residência profissional agrícola; equipe do PRPA nos

campi; fluxograma e ações. Aproximar o IF Baiano e demais ins tuições da Agricultura Familiar  de modo sustentável que tem

haver com desenvolvimento tecnológico e territorial e que fortalece a rede agronordeste. Campi selecionados: Xique-Xique e Bom

Jesus da Lapa.

Intervenção do presidente: esclareceu que todos os campi foram apresentados mas a gestão do Projeto Agro Nordeste

escolheu os campi Xique-Xique e Bom Jesus da Lapa. 

2. Diretrizes para criação de conteúdos didáticos da EaD do IF Baiano - Processo nº

23327.252240.2020-62. (Assessoramento DEAD). 

Apresentação da servidora Fernanda Sanjuan de Souza - DEAD/PROEN - Diretrizes teóricas e práticas para a

produção dos materiais didáticos escritos da EaD do IF Baiano. Iniciou a apresentação falando sobre

a Portaria 307/2020 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 11 de março de 2020 - Constituir comissão para elaboração

das diretrizes para a criação de conteúdos didáticos da Educação a Distância do Instituto Federal Baiano e

da Portaria nº 527 que alterou a Portaria 307/2020.  Pontos apresentados: Histórico de elaboração (I Etapa:

Referencial Teórico; II Etapa: Produção textual; III Etapa: Avaliação e ajustes; Estruturado em sete



capítulos).  Enfatizou a importância do material didático escrito próprio da EaD e que fortalece a modalidade no IF

Baiano. É um documento formativo e informativo que teve consulta pública a comunidade do IF Baiano. 

Na ocasião a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação, Luciana Helena Cajas Mazzutti falou sobra a importância de

dialogar com o Núcleo de Inovação Tecnológica do IF Baiano (NIT) para fazer o registro no Instituto Nacional da

Propriedade Intelectual (INPI).  

3) Criação do Plano de Desenvolvimento de Campus (PDC) 2021 e Planejamento Estratégico em

Contexto de Pandemia 2021 - cronograma. (Assessoramento PRODIN). 

A Pró-Reitora de Desen. Institucional Hildonice de Souza Batista,  esclareceu que é um projeto de melhoria do

Desenvolvimento da Unidade que visa gerar valor agregado e fortalecimento dos indicadores Institucionais do PDI

2021-2025.

Apresentação feita pelo servidor Eligerlisson Souza de Almeida - PRODIN.  Tópicos apresentados: O que deve

constar no Plano de Desenvolvimento de Campus: escopo do projeto; o que será feito; prazo; tecnologia

utilizada; recursos humanos e materiais e relação com os indicadores do PDI 2021-2025 e outros aspectos. Será

encaminhado aos campi  um escopo da minuta do projeto para orientar na construção do PDC. 

4) Criação de Grupo de Trabalho para Minuta de atribuições Regimento Interno dos campi.

(Assessoramento PRODIN).

A Pró-Reitora de Desen. Institucional Hildonice de Souza Batista, informou que presidirá o Grupo de Trabalho para

revisão do organograma e atribuições dos setores dos campi. 

Grupo de Trabalho: 1. Diretores(as) Gerais dos campi Catu, Santa Inês, Senhor do Bonfim e Guanambi e

Proen; 2. Diretores(as) Gerais dos campi Governador Mangabeira, Itaberaba, Itapetinga, Valença, Bom Jesus da

Lapa, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Propes; 3. Diretores(as) Gerais dos campi Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha,

Xique-Xique e Proex.

4 - O que ocorrer. 

Lívia Tosta dos Santos - Diretora Geral do Campus Governador Mangabeira.

 Propôs que no edital do processo seletivo tenha número mínimo de formação de turmas e

possibilidade de ampliação do número de turmas. 

- A servidora Andréia Rego da Silva Reis esclareceu que é necessário segui o quantitativo de vagas de acordo ao

que esta expresso no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), na ocasião mencionou as Resoluções n.º 47, de 17

de dezembro de 2014 estabelece as normas e procedimentos referentes à criação, alteração,

reformulação curricular e extinção de Cursos de Graduação, na modalidade presencial, do Instituto Federal

Baiano e a Resolução n.º 48, de 17 de dezembro de 2014 que estabelece as normas e procedimentos referentes à

criação, alteração, reformulação curricular e extinção de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio

de caráter presencial, do Instituto Federal Baiano. 

- Intervenção da Pró-Reitora de Desen. Institucional Hildonice de Souza Batista: Relatou que a PRODIN defende

que seja mantido o mesmo quantitativo de vagas por não haver estudo que comprove que terão diminuição no

número de matriculados. Explica que ofertar o que já esta previsto não gera prejuízo a instituição. 

Encaminhamentos: Que a PROEN  faça uma análise desta situação e verifique as possibilidades. Será discutido na

reunião do Comitê de Governança Riscos e Controles.

Solicitou informações sobre a vinda de Função Comissionada de Coordenação de Curso (FCC) para o

IF Baiano.

Intervenção do Presidente: Informou que foi encaminhado a solicitação mas até o momento não obtiveram

resposta. Falou também que a coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) informou que a Portaria nº 246, de 15 de abril de 2016 - Dispõe sobre a

criação do modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e

comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de

Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, e define normas e parâmetros para a sua implementação e a Portaria

nº  1.291, de 30 de dezembro de  2013 - Estabelece diretrizes para a organização dos Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia e define parâmetros e normas para a sua expansão, serão restruturadas.

Acrescentou que as coisas se mantém do feito que estão, até que haja restruturação. Terão que aguardar.

Intervenção de Luciana Cleide da Cruz Damasceno – Diretora de Gestão de Pessoas:  Falou que a partir da Lei

Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 - Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao

Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras

providências. Não esta autorizado implementar as FCCs por conta do aumento de despesas. 



Sandra Cerqueira de Jesus - Diretor Geral do Campus Catu.

- Informou sobre reunião geral realizada com servidores do Campus Catu com o objetivo de tranquilizar a

comunidade e demostrar que não é a intenção do campus retornar as atividades presenciais sem a devida

segurança. Na ocasião, solicitaram que fosse  pensado na possibilidade de fazer uma campanha de sensibilização

com os pais de que um retorno presencial  seguro só é possível após a vacinação. Falou sobre formas de

fortalecer ações de apoio aos servidores. 

Intervenção do Presidente: Falou que o trabalho de fortalecer ações de apoio aos servidores esta sendo

realizado pela COASQ. Informou que será expedido um ofício para o Ministério da Saúde solicitando vacina para

toda comunidade do IF Baiano. Sugeriu reunião específica com a DICON para pensar em ações de conscientização

da comunidade de que se não houver biossegurança não tem como retornar presencialmente. 

- A servidora Andréia Rego da Silva Reis solicitou que os Diretores Gerais enviassem o formulário de análise das

APNPs. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Assim, eu Anatalia Soares Barreto Filha, Secretária dos Colegiados, lavrei a

presente ata, que foi lida e assinada pelas secretárias, pelo presidente e pelos demais membros do Colégio de Dirigentes deste

Ins tuto.
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