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ATA DA SEGUNDA  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAD 

DE 2017, REALIZADA EM 31 DE MAIO. 

Às oito horas do dia trinta e um do mês  maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de 1 

reuniões do Instituto Federal Baiano Campus Guanambi, reuniram-se, sob a coordenação do 2 

Diretor Geral do Campus Guanambi Roberto Carlos Santos Lima os membros do Conselho 3 

Administrativo do Campus para sua segunda  reunião ordinária deste ano, estando presentes 4 

os conselheiros:Jadson Costa Silva, Nivaldo Moreira Carvalho,Ozenice Silva dos Santo, Luis 5 

Pereira Alves, Marly Eva Pereira Bernardo Lima, Marcelo Silva Santana e Joaquim Filho 6 

Moreira de Castro. Dando início à reunião, o Professor Roberto agradeceu a presença de todos 7 

e em seguida  passou a palavra para Jadson  que fez uma apanhado geral sobre como são 8 

redirecionados os recursos. O professor Djalma pediu maiores informações sobre quanto custa 9 

cada aluno e o professor Roberto Lima informou que seria encaminhado para todos os 10 

conselheiros uma planilha com o percentual de quanto custa cada aluno. O professor Djalma 11 

pediu  decreto de 2014 onde fala sobre redirecionamento do dinheiro e também sugeriu a 12 

criação de mais turma de Agroindústria, questionou sobre a carga horaria baixa dos 13 

professores de Informática. O professor Nivaldo explicou que os cursos são criados através de 14 

pesquisa da demanda em debate com a sociedade e não aleatoriamente e que a contratação de 15 

professores e a carga horaria  é feita através do colegiado e dos Coordenadores de cada Curso. 16 

Foi apresentado o Plano de Ação do ano de 2017 uma planilha contendo  ações que já estão 17 

sendo desenvolvidas e as que irão ser desenvolvidas no decorrer do ano. O professor Djalma 18 

questionou umas dessas ações; que foi a aquisição de 70 computadores de mesa para o 19 

Laboratório de Informática do Curso Integrado, pois ele precisa de 10 (dez) computadores 20 

para o Laboratório de Matemática pois acha de suma importância teoria e pratica. O professor 21 

Roberto lima informou que os indicadores são enviados pela Reitoria e apenas as ações são 22 

feita pelos Institutos. Foram lidas e discutidas as ações a serem desenvolvidas e explicitadas 23 



detalhadamente pelos professores Nivaldo e Roberto com a Colaboração de Jadson. O 24 

professor Djalma questionou o baixo valor pago aos monitores, que é de apenas R$ 200,00 ( 25 

duzentos reais) e os alunos que deveria esta como monitores não tem interesse preferem 26 

desenvolver projetos, sugerindo que abrisse vagas para estagiários pois as matérias que mais 27 

reprovam estão sem monitores. O professore Nivaldo explicou que  edital já foi publicado 28 

pela Reitoria e que a a Diretoria não tem como mudar valores nem lançar mais edital o que se 29 

pode fazer é apenas sugerir um valor maior para os monitores ou a contratação de estagiários. 30 

O aluno Marcelo questionou sobre a falta de reagente nos laboratórios  e como fazer pra 31 

conseguir o diretor informou que ele apenas atende as demandas que chegam até ele, que é 32 

todo um procedimento que ele não pode simplesmente comprar reagentes, que o pedido tem 33 

que ser feito por quem utiliza ou o responsável pelo laboratório. O pedido tem que partir de 34 

quem utiliza são os usuários que sabem da demanda. A professora Ozenice disse que já fez 35 

um levantamento de tudo que esta faltando nos laboratórios e o que realmente esta faltando é 36 

mais dialogo entre os coordenadores de Curso. O aluno Marcelo questionou sobre as viagens 37 

Técnicas sobre a quantidade de alunos e nem sempre dar pra ir todo mundo, o qual o 38 

professor Nivaldo lhe informou que a questão de divisão das turmas , quem vai ou não ele não 39 

pode intervir é com quem está organizando a viagem e demonstrou através de uma tabela 40 

todas as viagens realizadas até o presente momento e que nenhuma viagem técnica foi 41 

indeferida até agora, se houve alguma falha nessas viagens não foi culpa dele e sim do 42 

organizador. O professor Roberto finalizou a apresentação do Plano de ação sem maiores 43 

discussões. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta 44 

minutos e Eu, Marinalva da Solidade de Oliveira Alves, lavrei a presente ata que, após lida e 45 

achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Guanambi, trinta e um de maio de 46 

dois mil e dezessete.             47 
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