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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSEPE

ATA Nº 02, DE 18/06/2021

 

 

LOCAL, DATA E HORA: Salvador - Bahia, 18 de junho de 2021, primeira chamada feita as 9:08h. Sem
quórum Regimental. Início da Sessão: 09:20h após ter alcançado o quórum.
 
REGISTROS DA REUNIÃO: está sendo lavrada pela Secretaria do CONSEPE a Ata, como Súmula desta
reunião, que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, na próxima reunião deste
Conselho.
 
COMPOSIÇÃO DA MESA: Sob a Presidência do Pró-Reitor de Ensino Jancarlos Menezes Lapa, Vice-
Presidente do CONSEPE, representando a Magnífica Reitora, Professora Luzia Matos Mota, designada
pelo Decreto do Ministério da Educação – MEC, de 23 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial
da União – DOU, de 24 de dezembro de 2019, Seção 1, integraram a mesa: o representante da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – PRPGI: Ivanildo Antônio dos Santos e a representante da Pró-
Reitoria de Extensão – PROEX: Nívea de Santana Cerqueira; os representantes do segmento docente:
Luisa Ramos Senna Souza, Liz Rodrigues Cerqueira e Cinthia Batista Nunes; os representantes do
segmento Técnico-Administrativo: Jacineide Arão dos Santos Profeta e Delma Brandão Boaventura da
Conceição; os representantes do segmento discente Marivaldo dos Santos Sales; os representantes do
segmento Conselho de Campus: Maria Antonieta Pereira Almeida Santiago, Silvana Cristina Costa
Correia, Maiusa Ferraz Pereira Santos, Bruna Carmo Rehem, Maria Aparecida Rafael da Silva Alecrim,
Juliana Mousinho Saphira Andrade, Silvando Vieira dos Santos, Carlos Alberto Gonzaga de Sá, Marcelo
Silva Santos, Eliana Evangelista Batista, Ricardo Bahia Rios, André Burigo Leite, Viviane Nascimento
Silva, Fábio Jesus dos Santos, Keity Barbosa Carneiro, Luis Lira Leal e Lúcio André Andrade da
Conceição.
 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve ausências justificadas na 1ª Reunião Extraordinária do
CONSEPE 2021.
 
PAUTA:

1. POSSE DE CONSELHEIROS: Não houve posse de Conselheiros na 1ª Reunião Extraordinária do
CONSEPE 2021.
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2. EXPEDIENTE

 
CÂMARA DE ENSINO

Realização do início dos trabalhos de pré-organização do Congresso Regimental;  Organização de
evento sobre o centenário de Paulo Freire.

 
CÂMARA DE PESQUISA

Agendamento das reuniões na câmara de pesquisa;
Lançamento de editais da PRPGI, e
Chamada para recomposição do Conselho Editorial da EDIFBA. 

 
CÂMARA DE EXTENSÃO

Realização das audiências sobre o Plano Decenal das Políticas de Extensão no Instituto Federal da
Bahia e o Plano de Arte e Cultura do IFBA no dia 17 de junho de 2021;
Discussão da Curricularização da Extensão em articulação com a Política de Extensão do IFBA;
Lançamento do edital de Iniciação de Extensão;
Realização do Projeto Caminhos do IFBA, e
Evento sobre Regime de Dedicação Exclusiva do IFBA a ser realizado no dia 30 de junho de 2021

 
3.ORDEM DO DIA
 
3.1 RELATORIAS ALTERNADAS DAS CÂMARA DE EXTENSÃO E DE ENSINO
 
3.1.1 Processo SEI nº 23278.008128/2020-19 - Curricularização da extensão do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Relatora: Conselheira Maria Aparecida Rafael da Silva.
Voto da Relatora: Sabemos que é urgente a implantação da Curricularização da Extensão no âmbito do
Instituto Federal da Bahia, não só por conta da imposição legal, mas principalmente porque é através da
extensão que instituição promove a formação integral dos sujeitos, atua na resolução dos problemas da
comunidade e colabora para o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural da sociedade.
Por isso, as sugestões elencadas sobre o documento levaram em consideração as finalidades políticas e
pedagógicas das ações extensionistas. Sendo assim, a relatora vota pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS, da minuta 42/2021 do Instituto Federal da Bahia.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Curricularização da extensão do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, foi aprovado por unanimidade, de acordo com o
Parecer da Relatora.
 
3.1.2 Processo SEI nº 23278.006841/2020-28 - Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Educação Profissional e Tecnológica do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito
do IFBA. Relatora: Conselheira Juliana Mousinho.
Voto da Relatora: Considerando todos os elementos trazidos, esta Relatora manifesta parecer pela
APROVAÇÃO do PPC da Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica, ofertada na modalidade
de ensino à distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), campus Salvador,
exclusivamente para os estudantes ingressantes no Edital nº 075/2014.
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Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação
Profissional e Tecnológica do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito do IFBA. Sendo
07 (sete) Aprovação com ressalvas; e 08 (oito) Aprovação do voto na íntegra.
 
3.1.3. Processo SEI nº 23278.003365/2021-74 - Projeto Pedagógico do Curso FIC Editor de Vídeo.
Relatora: Conselheira Cinthia Batista Nunes.
Voto da Relatora: Diante do exposto, manifesto-me A FAVOR da APROVAÇÃO COM RESSALVAS,
sugerindo a devolução do projeto ao setor ou campus para análise das sugestões e realização das
adequações necessárias, objetivando a preservação da qualidade da proposta e dos serviços prestados pelo
IFBA e CONSEPE. As ressalvas apresentadas no parecer devem ser atendidas no prazo de 60 (sessenta)
dias, contando a partir da chegada desta relatoria no Campus de origem, podendo este tempo ser
prorrogado por mais 30 (trinta) dias quando apresentadas manifestação e justificativa da comissão de
elaboração do PPC.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Projeto Pedagógico do Curso FIC Editor
de Vídeo, foi aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer da Relatora.
 
3.1.4. Processo SEI nº 23278.002513/2021-33 - Proposta de Emenda de alteração do inciso IV, do
artigo 19, da Regimento Interno do IFBA, que trata da autorização para que os conselhos de
campus apreciem e aprovem os calendários acadêmicos de seus campi. Relator: Conselheiro Carlos
Gonzaga 
Voto do Relator: Considerando o objeto deste processo que é o de emenda ao Regimento Geral vigente,
através de proposta de alterar o inciso IV, do artigo 19, aprovado e em vigência, cujo teor do caput e
respectivo inciso, já mencionado anterior por este relator. Considerando que a propositura se encontra
amparada legalmente pelo disposto normalizador em pauta, e que não encontra nenhum óbice na
legislação vigente.
Considerando que a minuta apresentada neste processo atende a preceitos normativos e que atende aos
princípios da administração pública.
Considerando que sua aprovação possibilitará uma maior celeridade e uma melhora no fluxo dos
processos que chegam ao CONSEPE, sem retirar deste a função delegativa atribuída pelo CONSUP, pois
continuaria desempenhando as funções nela expressa.
Considerando que o Conselho de Campus compõe a estrutura colegiada da nossa instituição.
Voto pela aprovação da propositura de emenda ao dispositivo em pauta e respectiva aprovação desta
minuta.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Proposta de Emenda de alteração do inciso
IV, do artigo 19, da Regimento Interno do IFBA, que trata da autorização para que os conselhos de campus
apreciem e aprovem os calendários acadêmicos de seus campi, foi aprovado de acordo com o Parecer do
relator, tendo sido registrada uma abstenção.
 
3.1.5 Processo SEI nº 23278.003367/2021-63 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em Desenhista de
Produtos Gráficos WEB. Relator: Conselheiro Marcelo Silva Santos
Voto do Relator: Diante do exposto, a serem submetidos à apreciação na plenária do CONSEPE no dia 18
de junho de 2021, o voto desta relatoria é pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS, sugerindo a devolução
do PPC a câmara de extensão para análise das sugestões e realização das adequações necessárias,
objetivando a preservação da qualidade da proposta e dos serviços prestados pelo IFBA e CONSEPE. As
ressalvas apresentadas no parecer devem ser atendidas no prazo de 30 (trinta) dias, contando a partir da
chegada desta relatoria na comissão responsável, podendo este tempo ser prorrogado por mais 30 (trinta)
dias quando apresentadas manifestação e justificativa da comissão responsável. 
Encaminhamento: Foi feita discussão do parecer pela plenária: Projeto Pedagógico do Curso FIC em
Desenhista de Produtos Gráficos WEB, foi aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer do
relator.
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3.1.6 Processo SEI nº 23278.004907/2020-45 - Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Jogos
Digitais do Campus de Lauro de Freitas. Relator: Conselheiro Jancarlos Menezes Lapa
Voto do Relator: Ante ao exposto, essa relatoria indica pela Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso
Tecnólogo em Jogos Digitais do Campus de Lauro de Freitas, desde quando sejam observadas as
recomendações no prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias, com posterior emissão da Resolução
Final de funcionamento. Aprovação com ressalva.
Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Projeto Pedagógico do Curso Tecnólogo em Jogos Digitais do
Campus de Lauro de Freitas. Foi aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer do Relator.
 
3.1.7 Processo SEI nº 23278.002376/2020-56 - Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Eletromecânica do campus Simões Filho. Relatora: Conselheira Silvana
Cristina Costa Correia
Voto da Relatora: Diante do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura de Eletromecânica do IFBA, Campus Simões Filho, visto que o campus realizou todas as
correções no PPC recomendadas pelo DESUP. Aprovação sem ressalvas.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Eletromecânica do campus Simões Filho, foi aprovado por
unanimidade, de acordo com o Parecer da Relatora.
 
3.1.8 Processo SEI nº 23279.008590/2019-72 - Resolução ad nº 77, de 19 de dezembro de 2019,
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica, forma Integrada, vigência em 2020, Campus
Salvador. Relator: Conselheiro Silvando Vieira dos Santos
 Voto do Relator: Com base no que foi apresentado e, considerando:

Os erros nos valores da carga horária das disciplinas apresentadas na matriz curricular; 
A falta de informações sobre a PPA e a carga horária de Estágio ou da ACC;
A necessidade de revisão do desenho curricular do curso para ajustá-lo à Resolução N° 6/2012
CNE/CEB no que compete a uma melhor distribuição de carga horária entre os núcleos de formação
básica, politécnica e tecnológica, além de ajuste por etapa do curso; 
E, principalmente, a inviabilidade da oferta de todas as disciplinas do 3° ano, dentro do horário de
oferta da terceira etapa do curso, conforme item 1.4 (p. 15).

Voto pela devolução do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica na Forma
Integrada ofertado no Campus Salvador. Ficando estabelecido um prazo de 60 dias para atendimento às
correções indicadas neste relatório e nas observações apresentadas no arquivo (Projeto revisado
(1869879)), a partir da chegada dessas orientações ao Campus de origem, sendo possível prorrogação por
mais 30 dias, quando apresentadas manifestação e justificativa da comissão de elaboração do PPC. 
Além disso, considera-se que após o ajuste da matriz curricular com base nas indicações presentes neste
relatório, deve ser apresentado e garantido um plano de transição aos discentes que já se encontram
matriculados no ano letivo 2020, e, portanto, já estão automaticamente vinculados à matriz curricular
vigente aprovada ad referendum.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Resolução AD nº 77, de 19 de dezembro
de 2019, Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica, forma Integrada, vigência em 2020,
Campus Salvador, foi aprovado de acordo com o parecer do relator, tendo 02 (duas) abstenções.
 
3.1.9 Processo SEI nº 23278.006568/2018-17 - Projeto Pedagógico de Curso Técnico em
Eletromecânica, forma Subsequente, do Campus Simões Filho. Relator: Sr. Philipe Murilo de
Santana (Jancarlos Menezes Lapa) 

À
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Voto do Relator:  À vista do exposto, nos termos deste Parecer, voto pela manutenção das ressalvas e
devolução deste PPC à Direção Geral, com prazo de 60 dias para atendimento das ressalvas, a contar da
data de chegada no campus, prorrogáveis por mais 30 dias, conforme manifestação de justificativa.
Encaminhamento: Foi feita discussão do Parecer pela plenária: Projeto Pedagógico de Curso Técnico em
Eletromecânica, forma Subsequente, do Campus Simões Filho. Foi aprovado por unanimidade, de acordo
com o Parecer do Relator.
 
3.1.10 Processo SEI nº 23291.001707/2019-29 - Resolução ad nº 67, de 08 de novembro de 2019,
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, forma Subsequente, do Campus
Eunápolis, com vigência para as turmas a partir de 2017.1.
Relatora: Conselheira Juliana Mousinho 
Voto da Relatora: Considerando todos os elementos trazidos, esta Relatora manifesta parecer pela
DEVOLUÇÃO DO PPC ao campus e recomenda que os processos SEI 23291.000913/2018-31 e
23291.001707/2019-29 sejam vinculados para que possam ser analisados conjuntamente. Assim,
encaminha-se esta Relatoria para análise na Plenária do CONSEPE, estabelecendo o prazo de 60 dias para
reelaboração do PPC, a partir da chegada deste relatório ao Campus, sendo possível prorrogar por mais 30
dias, a partir de manifestação e justificativa da comissão de elaboração do projeto. De maneira que o novo
PPC deve seguir o rito formal para proposição de implantação de Cursos Técnicos do IFBA. 
Foi feita discussão do Parecer pela plenária: - Resolução ad nº 67, de 08 de novembro de 2019, Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, forma Subsequente, do Campus Eunápolis, com
vigência para as turmas a partir de 2017.1. 
Foi aprovado por unanimidade, de acordo com o Parecer da Relatora.

 

4 O QUE OCORRER

Foi realizada votação para agendamento das próximas reuniões Ordinárias, tendo sido aprovado, o que
segue:

30/07/2021, Sexta

21/10/2021, Quinta

Documento assinado eletronicamente por JOVENICE FERREIRA SANTOS, Secretária do
Conselho Superior, em 16/07/2021, às 16:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE BURIGO LEITE, Conselheiro do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 16/07/2021, às 17:25, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANTONIETA PEREIRA ALMEIDA
SANTIAGO, Conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em
16/07/2021, às 18:01, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 18/07/2021, às 21:24, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO BAHIA RIOS, Conselheiro do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 28/07/2021, às 09:37, conforme decreto nº
8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Eliana Evangelista Batista, Conselheiro do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 29/07/2021, às 12:09, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:11, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA CARMO REHEM, Conselheiro do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:17, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANDO VIEIRA DOS SANTOS, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:15, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Conselheiro
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:27, conforme
decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE NASCIMENTO SILVA, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:41, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIO ANDRE ANDRADE DA CONCEICAO,
Conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 09:45,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DELMA BRANDÃO BOAVENTURA DA
CONCEIÇÃO, Conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em
06/08/2021, às 09:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 10:00, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Conselheiro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 14:47, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LIZ RODRIGUES CERQUEIRA, Membro da
Comissão, em 06/08/2021, às 15:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA BATISTA NUNES, Conselheiro do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, em 06/08/2021, às 16:10, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1919391 e o código CRC 89D9E0DE.
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