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ATA N.° 1 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO IFBaiano CAMPUS ITABERABA

Ata da Reunião Extraordinário do IFBaiano campus
Itaberaba, realizada no dia 06 de fevereiro de 2019,
às 14 horas e 10 minutos, na sala de aula nº 02.

Ao seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dez minutos, na sala
de aula  número 02,  reuniu-se o corpo técnico  administrativo  e  o corpo docente presente  no
campus Itaberaba convocados através de e-mail circular no dia trinta e um de janeiro do corrente
ano. A reunião teve início com a fala da diretora geral pro tempore Ozenice Silva passando os
informes  sobre  os  motivos  da  reunião.  Em  seguida  a  palavra  foi  passada  para  a  Direção
Acadêmica,  que parabenizou a atuação dos participantes na 1ª edição da Jornada Pedagógica
2019, e trouxe explicações sobre as temáticas abordadas nesse ano, que nesse primeiro momento
contemplaram os docentes. A fala é passada para Direção Administrativa que iniciou informando
sobre a alteração nas formas de contratação para os anos seguintes. Foi apresentado um relatório
de Encerramento do Exercício 2018, abordando os valores existentes para o campus e o que foi
recebido  no  decorrer  do  ano,  capital  e  custeio,  que  propiciou  várias  aquisições  materiais  e
estruturais para a sede provisória e oficial. Em seguida destrinchou o Orçamento e Planejamento
para os gastos em 2019. Foi apresentado os avanços na estruturação da rede de energia, internet,
água e salas de aula  da sede oficial. A Direção Acadêmica solicita a fala para informar que no
segundo semestre só haverá turma do curso Subsequente Técnico em Meio Ambiente, caso haja
algum aditivo proveniente da Reitoria, já que o orçamento atual do campus não consegue manter
mais uma turma. A Direção Administrativa segue sua fala com a intervenção dos servidores
Jeferson  Matos  e  Edna  Souza  explicando  o  que  foi  discutido  em curso  especifico  sobre  o
“Planejamento Anual das Contratações” PAC/IN – 01/2019, abordando seus objetivos, prazos,
formas de funcionamento  e elaboração.  Com nada mais  a  declarar  foi  dada por  encerrada  a
reunião, às 17h05, e assinada por todos os presentes conforme anexo.

OZENICE SILVA DOS SANTOS
Diretora Geral Pro Tempore
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