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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e onze, às oito horas, foi 1

realizada a 4ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal 2

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, 3

nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina 4

Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante 5

titular da Associação dos Professores Universitários da Bahia - APUB, Profª 6

Eloísa Santos Pinto; representante titular da Federação do Comércio, Sra.7

Natália Sudislowski; representante titular do Sindicato Nacional dos Servidores 8

Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. 9

Joilson Cruz da Silva; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, 10

Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo 11

Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; 12

Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de 13

Oliveira – Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação 14

Básica, Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite, Profª 15

Rosicler Teresinha Sauer, Prof. José Jorge Mendes de Freitas, Prof. Jorge 16

Costa Leite Junior; representante titular docente do Ensino Superior, Dr. 17

Marcus Vinicius Teixeira Navarro; representantes titulares discentes da 18

Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva, Sr. Jorge Luiz 19

Ferreira Moreira e Sra. Franciela Rosa de Jesus; representantes titulares dos 20

servidores técnico-administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sra. 21

Elienai Barroso de Lacerda, e Sr. Acimarney Correia Silva Freitas; 22

representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Sr. Paulo André 23

Queiroz Ferreira. Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. Sheila 24

Simone Kosminsky Weber, Coordenadora de Auditoria Interna em exercício.25

Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof. José Donizete Borges 26

- MEC; Prof. Caiuby Alves da Costa – UFBA. Dr. Augusto César Rios Leiro –27

UNEB; Sra. Cristina Alves Pinto – discente do Ensino Superior, representante 28

suplente: Profª Solange Maria Novis Ribeiro - Federação das Indústrias. Os 29

trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01.30

Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões de 03 e 31/08/2011, 31
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aprovadas. 02. Ordem do Dia. As apresentações dos Planejamentos da Pró-32

Reitoria de Administração e Planejamento e da Pró-Reitoria de 33

Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, bem como dos Pareceres, serão 34

acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data show. 2.1 35

Planejamento da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP, 36

dos anos 2011 e 2012. Apresentação: Prof. Renato da Anunciação Filho,  37

Pró-Reitor de Administração e Planejamento. Atendendo à solicitação deste 38

Conselho, conforme registros na Ata da Reunião realizada em 29 de 39

março/2011, o Prof. Renato  fez a explanação do referido Planejamento, 40

compreendendo os seguintes tópicos: Quadro de Distribuição de Despesas do 41

Instituto de 2011; Previdência Inativa Pensionista da União; Exames Médicos 42

Periódicos dos Servidores; Expansão da Rede Federal da Educação 43

Profissional e Tecnológica; Brasil Escolarizado; Assistência do Educando de 44

Educação Profissional; Capacitação de Recursos Humanos da Educação 45

Profissional; Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação Científica –46

PRPGI; Planejamento do Orçamento para 2012; Implantação da EAD –47

Educação a Distância; Planos de Metas por Campus; Planejamento 48

Institucional;  Sistema de Acompanhamento de Processos; Projeto PROAP 49

Itinerante; Orçamento Educação Profissional; Planejamento da PROAP; 50

Execução do Acordo de Metas; Modernização dos Equipamentos de TI da 51

Reitoria; Treinamento do Pessoal de Compras e Pregoeiro por um Auditor do 52

TCU; Organização e Profissionalização dos Arquivos Ativos e Inativos; 53

Implantação de Gráfica na Reitoria; Treinamento PROAP Itinerante; Móveis, 54

Equipamentos e Veículos; Capacitação e Qualificação; Reavaliação das Metas 55

da Rede/IFBA. 2.2 Planejamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento 56

Institucional e Infraestrutura - PRODIN, dos anos 2011 e 2012. 57

Apresentação: Prof. Anilson Roberto Cerqueira Gomes, Pró-Reitor de 58

Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura e Sra. Rivailda Silveira59

Nunes de Argollo, Chefe do Departamento de Desenvolvimento 60

Institucional. Atendendo à solicitação deste Conselho, conforme registros na 61

Ata da Reunião realizada em 29 de março/2011, o Prof. Anilson colocou à 62

disposição dos Conselheiros o referido Planejamento digitalizado. Em seguida, 63

fez a explanação do documento, que se encontra arquivado na Secretaria do 64

CONSUP, apresentando a missão, as áreas de atuação e competências 65

institucionais da PRODIN. Na sequência destacou as categorias e as metas, 66

dentre as quais estão registradas as seguintes: construção do Ginásio 67

Poliesportivo dos Campi; reforma do prédio da Reitoria; reforma dos 68

equipamentos esportivos do Campus de Vitória da Conquista, Eunápolis e Santo 69

Amaro; construção de Clínica Escola no IFBA - Campus de Salvador; execução 70

do Telecentro do Campus de Santo Amaro; construção de salas de aulas para 71

vários campi; construção do Centro Vocacional Tecnológico – CVT no Campus 72

de Vitória da Conquista; instalação das catracas eletrônicas – Campus de 73

Salvador; construção de piscina semiolímpica no Campus de Barreiras; 74
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aquisição de equipamentos para a área de Informática; instalação de 75

elevadores e plataformas elétricas para portadores de necessidades especiais 76

no Campus de Salvador; reformas grandes nos laboratórios do Campus de 77

Salvador. Informou que a maioria dos documentos e projetos da PRODIN está 78

disponível na página www.prodin.ifba.edu.br . Comunicou também que 79

elaborou, junto com os servidores da Pró-Reitoria, um livro que se refere à 80

infraestrutura física de toda a Rede. Em seguida, a Senhora Rivailda fez a 81

explanação do programa de implantação do Departamento de Desenvolvimento 82

Institucional (DDI), ressaltando assuntos e projetos vinculados às ações do DDI, 83

dentre eles: planejamento estratégico e ações estratégicas do IFBA; articulação 84

entre avaliação, informação e planejamento institucional; consolidação da 85

política de avaliação institucional; fortalecimento da articulação 86

compartilhando idéias e práticas gerenciais. Ressaltou que as metas do DDI 87

estão relacionadas ao Projeto Ciranda que engloba a articulação da avaliação 88

com o planejamento, o Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC)89

firmado com o MEC, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a 90

definição de indicadores. O Projeto prevê visitação a dez campi com a 91

realização de palestras, oficinas e outras atividades. Ao final, manifestou-se92

sobre a necessidade de serem destacadas ações que precisam ser acompanhadas 93

pelo TAMC, para subsidiar a atualização e elaboração do PDI deste Instituto, 94

que está ainda carente de finalização. Salientou o papel da Comissão Própria de 95

avaliação – CPA e que os Relatórios de Avaliação estão todos disponibilizados 96

no link da avaliação institucional. A Senhora Presidente concedeu a palavra aos 97

Conselheiros, que desejassem esclarecer suas dúvidas junto aos Pró-Reitores 98

aqui presentes, estando registradas as seguintes manifestações: o Conselheiro 99

Handerson disse que este Conselho não aprovou o Planejamento Institucional 100

2011-2012, no ano de 2010, mas solicitou a sua reformulação e o retorno a este 101

Colegiado, para nova apreciação, o que não aconteceu. No seu entendimento, o 102

que foi apresentado aqui hoje pelas duas Pró-Reitorias foi uma Prestação de 103

Contas e não um Planejamento.  Para ele, a missão da PRODIN não está 104

condizente com a missão do IFBA, precisando fazer ajustes do ponto de vista 105

teórico, porque está parecendo que a PRODIN é um órgão de apoio ao IFBA e 106

do ponto de vista teórico as diversas instâncias devem ser uma parte dessa 107

missão e não um apoio; o Conselheiro Jorge Leite procurou saber se ocorreu 108

recentemente o processo da CPA; a Senhora Rivailda respondeu que a última 109

CPA, da qual ela fez parte, teve o mandato extinto em julho de 2010 e que os 110

atuais integrantes da CPA não deixaram de fazer a avaliação, mas como não 111

conseguiram atender à demanda de todo o Instituto, priorizaram as avaliações 112

dos cursos superiores, conforme determina a legislação, podendo ser 113

encontradas no site. Falou que o Regimento da Comissão prevê que cada 114

campus eleja uma Comissão Setorial de Avaliação - CSA, que é a CPA 115

funcionando in loco, porém essa Comissão não tem existido, podendo ser 116

verificado que o último Relatório postado foi o de 2009, o Conselheiro Jorge 117
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Leite informou que solicitou, à época, seu afastamento da CSA, em função da 118

sua designação como Conselheiro do CONSUP.  Mencionou que ontem as aulas 119

foram iniciadas no Campus de Santo Amaro e lá pela carência de salas de aulas, 120

decidiu-se até transformar um laboratório em sala de aula; o Prof. Anilson citou121

que o Campus de Santo Amaro é um dos que possui mais projetos elaborados 122

pela PRODIN, inclusive tem projeto concluído, faltando recursos para 123

implementá-lo. Disse do empenho dos Professores Irênio, Renato e da PRODIN 124

no sentido de que a licitação do Ginásio Poliesportivo do Campus de Santo 125

Amaro seja realizada junto com as dos Campi de Simões Filho e de Camaçari. 126

Manifestou-se sobre alguns problemas encontrados no Campus de Santo Amaro 127

quando da realização de obras, por conta do solo ser acidentado, além de 128

encontrar dificuldades para executar algumas delas, em razão do 129

contingenciamento de verba e de outras prioridades colocadas pelo Governo 130

Federal. Informou que vem envidando esforços para construir o pavilhão desse 131

Campus que terá duas novas salas de aulas; o Conselheiro Jorge Leite procurou 132

obter notícias sobre o Centro Vocacional Tecnológico – CVT do Campus de 133

Santo Amaro; a Senhora Presidente explicou que participou de reuniões para 134

tratar desse assunto e, na ocasião, tomou conhecimento que os recursos já estão 135

assegurados para complementar a obra do Centro, só que a reunião no Campus 136

não ocorreu por causa da greve; o Conselheiro Jorge Leite perguntou a respeito 137

do aluguel de um transformador da COELBA lá do Campus, do tempo ainda que 138

o Prof. Jorge era o Diretor. Comunicou que ontem teve aula e não houve 139

condições de serem ligados os aparelhos de ar condicionado de todas as salas; a 140

Senhora Presidente passou a palavra ao Prof. Renato, por ter mais conhecimento 141

sobre o assunto, o qual falou que, após a construção do novo pavilhão, foi feito 142

um cálculo para a instalação de um transformador para atender a uma 143

determinada demanda, mas no caso de uma necessidade maior, se instalaria 144

outro transformador em paralelo, para suprir toda a demanda e, logo após, com a 145

decisão estratégica do Campus, foi instalado um transformador de maior 146

potência, comprado há mais de um ano e meio, só que os técnicos de lá 147

esqueceram de verificar junto à COELBA se poderia ser instalada uma 148

subestação aérea e, depois da compra, foi  identificado que houve um equívoco, 149

pois deveria ser subestação abrigada, por causa da potência do transformador. 150

Em função disso, a PROAP negociou com a COELBA um aluguel temporário 151

de um transformador. Informou que o Campus enviou à PRODIN o projeto do 152

pavilhão de aulas e do refeitório e a PRODIN colocou no projeto a subestação 153

abrigada só que, por decisão estratégica do Diretor do Campus, se fez logo o 154

ginásio e enquanto isso recebeu-se a comunicação de que havia sido esgotado o 155

prazo do aluguel do transformador. Assim a Pró-Reitoria está trabalhando com a 156

Direção e a PRODIN para o transformador não ser retirado e ser construída 157

emergencialmente a subestação abrigada, Comunicou que, no período de greve, 158

não se encontrou servidor no Campus, então se decidiu entrar com liminar junto 159

à COELBA para não ser retirado o transformador, estando em processo de 160
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licitação, para garantir o funcionamento da subestação; a Senhora Presidente 161

falou que devem ser tomadas as providências no sentido do transformador não 162

ser desligado, precisando a comunidade de lá tomar conhecimento do que 163

aconteceu. Acredita que essa opção da Diretoria foi discutida com a 164

comunidade, principalmente, a acadêmica; o Conselheiro Jorge Leite explicou 165

que a comissão, para tratar da questão do transformador, foi constituída em 166

março de 2010, quando não tinha ocorrido o processo eleitoral para Diretor do 167

Campus e um dos membros da comissão foi o atual Diretor. Informou que todos 168

os postes do Campus são tortos, talvez, por causa do solo massapé, mas ali tem 169

uma área aonde tem este mesmo transformador aéreo que poderia se fazer 170

construção para ser terrestre. Disse que sabe dos trâmites legais e que não está 171

atribuindo a responsabilidade à PRODIN ou a qualquer Direção; a Senhora 172

Presidente salientou que o pedido de compra foi feito pela Direção Geral e que 173

ela não costuma intervir naquilo que foi decidido pela comunidade, buscando 174

atender às necessidades do Campus; o Conselheiro Jorge Leite informou que 175

essa questão do transformador foi discutida pela comissão; a Senhora Presidente176

explicou que o Campus rejeitou o equipamento e optou por alugar outro 177

transformador, assim tem que ser desenvolvido o projeto de instalação e a 178

PROAP já lhe colocou a sua preocupação da COELBA chegar lá e desligar o 179

equipamento, por ser alugado; o Prof. Renato passou então a falar que na Ata da 180

Reunião, que avaliou o Planejamento Institucional 2011-2012, existem 181

encaminhamentos equivocados, a exemplo da citação do orçamento no valor de 182

300 milhões, que não é real. Recomendou ao Conselho que quando for analisar 183

esse tipo de documento, procure chamar o técnico responsável ou o Pró-Reitor 184

para obter esclarecimentos. Explicou que o orçamento era exeqüível, tanto que 185

foram 198 milhões para 2010 e mais de 200 milhões para 2011, ou seja, o 186

orçamento previsto não estava aquém do orçamento a ser executado e a previsão 187

já se sabia antecipadamente com seis meses. Comunicou que sabe, hoje, qual o 188

orçamento de 2012 e já tem previsão do orçamento para 2013, diferente de 189

outros tempos atrás, inclusive já sabia o que estava planejado, tudo de acordo 190

com o orçamento institucional, então na hora da avaliação do Planejamento, 191

acha que houve um equívoco, quando foi julgado que o previsto dentro do 192

orçamento não era exeqüível. Salientou que todas as sugestões do Relator foram 193

atendidas, como o planejamento online, a reavaliação das metas, dentre outras. 194

Informou que existe dentro do sistema um somatório que fecha e bloqueia o 195

Campus, se houver algum problema; o Conselheiro Marcus manifestou-se para 196

agradecer ao Professor Albertino, Diretor do Campus de Salvador, pela 197

transparência e pela forma que tem conduzido a divisão de recursos financeiros 198

na Instituição, inclusive foi alocado algo em torno de 15% para a construção da 199

única Clínica Escola e a primeira da Rede Federal de Educação Profissional do 200

país inteiro, um recurso bem aquém do que foi destinado às quadras 201

poliesportivas que estão sendo construídas em cada Campus. Ressaltou o seu 202

desejo de parabenizá-lo porque, independente da posição política, todos tiveram 203
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o direito de levar seus pleitos, para discussão ampla, e o recurso foi dividido 204

justamente, tendo outros setores recebido mais recursos que o de Radiologia. 205

Entende que, na divisão de recursos, ninguém no Campus tem do que reclamar, 206

tendo percebido que, depois da saída de algumas pessoas e de alguns setores do 207

Campus de Salvador, foi possível comprar algo para o Curso de Radiologia, 208

pois, hoje, tudo o que é planejado tem sido executado, sem nenhum empecilho, 209

com toda a dedicação de pessoas que querem melhorar a Instituição, podendo 210

isso ser verificado não só no Curso de Radiologia, mas também nos outros 211

Cursos; a Senhora Presidente esclareceu que essa forma de distribuição de 212

recursos não é uma posição somente do Professor Albertino é uma orientação da 213

Reitoria. Procurou saber do Conselheiro quem dificultava essas compras; o214

Conselheiro Marcus respondeu que diversas pessoas e que existe até documento 215

enviado à Reitoria, com o recebimento, contendo bilhete onde está colocado que 216

devem ser aguardados os recursos gerados pelo próprio NTS. Abordou também 217

as seguintes questões: Relatório de Gestão – disse que chamou à atenção, à 218

época, que mais de 50% dos estagiários do IFBA estavam alocados na Reitoria 219

com recursos de nove milhões, superior ao orçamento do maior Campus que é o 220

de Salvador; Regimento Interno – falou que quase 80% dos cargos estão 221

definidos para a estrutura meio, enquanto a estrutura fim que é o ensino, 222

pesquisa e extensão, está minguada, precisando ter bastante atenção para a 223

estrutura administrativa não ficar inchada; compra de equipamentos e de livros –224

citou como um problema grave a compra de equipamentos e de livros somente 225

nacionalizados, pois o dólar é pago em média por dez reais. Acha que a 226

Instituição precisa comprar livros importados e equipamentos através de compra 227

direta, mas não consegue. Tomou conhecimento que dois técnicos foram a 228

Brasília fazer curso sobre licitação e compra internacional e até o momento a 229

Instituição continua gastando dinheiro desnecessariamente, quando poderia 230

economizar 90% dos recursos, com a compra de equipamentos importados, 231

mencionando o exemplo de um simulador comprado por cento e quatorze mil, 232

quando custa dez mil dólares; políticas da Instituição – ressaltou que este 233

Conselho precisa realmente discutir as políticas da Instituição e não somente a 234

aprovação de contas e Planos de Cursos. Lembrou que ele foi terminantemente 235

contra a assinatura do Plano de Metas, mas já que foi assinado deve ser 236

cumprido; o Prof. Renato passou então a explicar que os problemas da 237

importação são decorrentes principalmente dos entraves nos despachos 238

aduaneiros. Quanto ao Curso da CGU, informou que dois servidores do Setor de 239

Compras, da Reitoria, participaram em Brasília do citado Curso, mas existe a 240

dificuldade dos despachos aduaneiros, além do problema do empenho não ser 241

feito em dólar, mas sim em real. Mencionou que a Universidade faz a compra de 242

equipamentos importados através de Fundação, tendo ultimamente o governo 243

publicado um Decreto que facilita isso, quando for para inovação e pesquisa. 244

Disse também que os Institutos geralmente não têm feito compra internacional e 245

que na época de comprar equipamentos para Radiologia manteve contato com 246
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algumas Fundações e não obteve retorno; o Conselheiro Marcus perguntou se 247

tem possibilidade de ser firmado um convênio entre o IFBA e a Fundação de 248

Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX para ser feito o repasse de recursos 249

financeiros e a Fundação fazer esse tipo de compra; o Prof. Renato respondeu 250

que, hoje, é possível por causa de dois Decretos publicados. recentemente, um 251

sobre a questão da transferência de recursos para a Fundação e o outro referente 252

à importação de livros, mas a dificuldade é muito grande porque o processo 253

licitatório é feito com desconto de 36% do preço praticado no mercado por livro, 254

exceto para o importado, e isso não é possível por conta do processo licitatório 255

exigir o desconto para a compra de livros; o Conselheiro Marcus procurou saber 256

se não poderiam ser feitos dois processos; o Professor Renato respondeu 257

afirmativamente, mas que os livros importados surgiram a partir da finalização 258

do processo e como não é permitido ter dois processos licitatórios ao mesmo 259

tempo, o próximo terá um item separado para a compra de livros importados; o 260

Conselheiro Paulo Marinho disse que em Vitória da Conquista também tem 261

esse problema com livros importados; o Professor Renato explicou que os 262

pedidos de compra para o Curso de Radiologia vieram em nome do Núcleo de 263

Tecnologia em Saúde – NTS e não em nome do Curso, como deveria ser, 264

existindo inclusive um lembrete no processo para esperar a arrecadação do NTS; 265

o Conselheiro Marcus falou que todos os pedidos foram enviados em nome do 266

NTS, considerando que o Curso de Radiologia, à época, não existia, mas com a 267

informação de que era para a implantação do Curso; o Professor Renato268

manifestou-se no sentido de que todos os pedidos de compra, para a implantação 269

do Curso de Radiologia, foram atendidos, entretanto não foram comprados os 270

que estavam em nome do Núcleo e o equívoco foi de quem fez a solicitação; o 271

Professor Renato ressaltou o mérito da atual gestão no sentido de agilizar todos 272

os processos. Recordou a excelente gestão de 2010, com todas as contas 273

aprovadas pela CGU e pelo TCU, de forma bastante clara. Quanto aos 274

indicadores do Acordo de Metas e Compromissos, firmados com o MEC, 275

informou que estão distribuídos em todas as metas e ações institucionais. Com 276

relação ao Planejamento, falou ainda que consta na Ata da Reunião que  277

apreciou esse documento, um pronunciamento de que a execução de três mil 278

metas é impossível e de que as metas do IFBA são os dezenove itens 279

institucionais, assinados com o MEC. Explicou então o Prof. Renato que as 280

metas são feitas por cada Campus e o total levantado era de três mil metas e que, 281

à época, a Instituição tinha dez Unidades, então das trezentas metas por 282

Unidade, divididas por coordenação e curso, essas metas ficariam em torno de 283

dez a quinze por curso, divididas assim: ensino, pesquisa, extensão e gestão. 284

Entende que houve um equívoco por parte do Conselho quando fez a apreciação 285

do Planejamento, porque o orçamento estava compatível, o número de metas 286

estava de acordo com o planejado por cada Campus e todas as metas estavam 287

direcionadas para o Acordo de Metas. Salientou que a ampliação do número de 288

alunos, redução da evasão e da repetência, ampliação da eficácia institucional, 289
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todos esses indicadores estão colocados no Acordo de Metas e todos esses 290

elementos que foram acordados estão plenamente em consonância com as metas 291

colocadas, mesmo as mais simples. Destacou que todos os Diretores assinaram o 292

Acordo de Metas e que esse Acordo propiciou um recurso de trinta e cinco 293

milhões no ano de 2011 e tem no Ministério um valor estimado em quase 294

quarenta milhões para 2012; o Conselheiro Handerson disse que o referido 295

Planejamento não estava bem estruturado e este Conselho decidiu, por 296

unanimidade, devolvê-lo, para ajustes, estando isso registrado em Ata. Recordou 297

que houve críticas mais ferrenhas em relação à quantidade exagerada de metas,298

que também está na Ata. Na oportunidade, salientou que o papel deste Conselho 299

não foi cumprido no sentido de discutir as políticas da Instituição e na maioria 300

das vezes o que fez foi aprovar Planos de Cursos. Falou que o Regimento 301

Interno faz muita falta a Instituição, bem como o Conselho de Ensino, Pesquisa 302

e Extensão – CONSEPE, para fazer a análise técnica mais detalhada dos 303

documentos e ter a aprovação mais rápida do CONSUP, não precisando passar 304

uma reunião inteira discutindo Planos de Cursos, papel esse que considera 305

menor em relação a discutir as políticas da Instituição, embora não queira dizer 306

que seja papel secundário; a Senhora Presidente ressaltou que é também papel 307

do Conselho apreciar Planos de Cursos; o Conselheiro Handerson concordou,308

mas considerou que isso seria um papel menor; a Senhora Presidente disse que é 309

uma atividade fim da Instituição e que não é menos importante, estando no 310

mesmo patamar; o Conselheiro Handerson explicou que ensino e Planos de 311

Cursos são coisas diferentes, mas não acha ensino menor, lembrando que ele 312

sugeriu e este Conselho acatou as apresentações das Pró Reitorias de Ensino e 313

do Planejamento, então para ele ensino não é menor; o Conselheiro Albertino314

parabenizou as apresentações da PROAP e da PRODIN. Considerou importantes 315

as informações, que estão no site do IFBA, sobre os recursos disponíveis, os 316

processos de licitação e os que estão sendo empenhados. Disse ter observado e a 317

PRODIN pode dar o relato de que as reuniões, para discussão do Planejamento, 318

são muito esvaziadas. Espera que a PRODIN e a PROAP, responsáveis pela 319

parte mais operacional da gestão, consigam irradiar para os campi, as 320

coordenações, os setores acadêmicos e administrativos e para os estudantes a 321

necessidade do envolvimento com o Planejamento. Informou que a Diretoria do 322

Campus de Salvador faz a divisão dos recursos financeiros com a participação 323

de todos os membros da comunidade, conforme orientação da Reitora. Acha que 324

a grande quantidade de Planos de Cursos, apreciados por este Conselho, não 325

foram por conta da deficiência deste Colegiado, pela inexistência do CONSEPE 326

ou por causa da transição da institucionalidade, mas sim decorrentes da falta de 327

aprovação de muitos Planos de Cursos, desde à época que a Professora Aurina 328

assumiu a Direção do até então CEFET. Destacou que este Conselho deve ser 329

aplaudido e louvado porque conseguiu apreciá-los; o Conselheiro Ricardo330

perguntou qual foi a data da reunião que foi apreciado o Planejamento; a 331

Secretária respondeu que foi em dezembro de 2010; a Conselheira Natália disse332
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que ela trabalha com Planejamento Estratégico e com Relatório de Gestão e 333

considera importante a aprovação das contas deste Instituto pelo TCU, sem 334

ressalvas, porque a análise desse Órgão é feita nos mínimos detalhes. Elogiou a 335

aludida aprovação; o Conselheiro Joilson falou sobre os itens 45, 46 e 47, 336

constantes do documento apresentado pela PRODIM, que trata da capacitação 337

de servidores para cursos de doutorado, mestrado e também de graduação, por 338

não terem o custo total, especificando se seriam financiados pelo DINTER, 339

MINTER ou pela Instituição; o Professor Anilson respondeu que os referidos 340

cursos não tiveram custo, pois foi uma iniciativa individual dos servidores; o 341

Conselheiro Joilson disse que isso devia ter sido registrado no Planejamento; o 342

Conselheiro Ricardo Torres parabenizou os Professores Renato e Anilson pelos 343

trabalhos apresentados. Lembrou que a partir dos anos de 2006 e 2007 344

ocorreram muitos avanços na Instituição. Na oportunidade, fez um apelo à 345

Professora Aurina no sentido de que o representante do MEC no CONSUP seja 346

um interlocutor mais direto do MEC, embora reconheça a boa vontade do Reitor 347

do IfGoiano, atual representante desse Ministério. Ressaltou que, quando o 348

Professor Renato assumiu a PROAP, houve uma agilidade nos processos, 349

inclusive nos de Eunápolis; a Senhora Presidente disse que aceita as 350

observações feitas pelos Conselheiros e que procura melhorar as ações e os atos 351

e tem certeza que as colocações dos Conselheiros são no sentido da Instituição 352

crescer com qualidade. Não tem dúvidas que muitos erros são cometidos, mas a 353

meta é que se acerte ao máximo e que se busque fazer deste Instituto um dos 354

melhores. Reconheceu que existem erros sim, mas se orgulha do resultado que 355

tem sido alcançado e que não é fácil para um gestor não ter o Regimento Geral 356

da Instituição aprovado. Disse que tentou democratizar ao máximo para que a 357

comunidade participasse da discussão do Regimento, mas como a Comissão não 358

chegou a concluir o trabalho, constituiu um Grupo de Trabalho, do qual o Prof. 359

Renato está à frente para compilar todas as propostas e trazer o Regimento para 360

apreciação este Conselho. Comunicou que, conforme sugestão da Procuradoria 361

Jurídica, o Regimento pode ser submetido à apreciação do CONSUP e, num 362

prazo estabelecido, voltar ao Conselho com os ajustes propostos pela 363

comunidade e pelo Colegiado. Lembrou que na primeira reunião, no final de 364

2009, foi constituído um grupo de trabalho, formado por Conselheiros, para 365

elaborar o Regimento do CONSUP e até o momento não foi concluído; o 366

Conselheiro Munduruca, um dos integrantes da comissão, informou que a 367

proposta está pronta para ser enviada ao CONSUP, porém não foi possível por 368

conta de alguns entraves, inclusive pela falta do Regimento Geral; a Senhora 369

Presidente explicou que para estabelecer as normas deste Conselho, por ser ele 370

soberano, não precisa do Regimento para seu funcionamento. Quanto aos 371

recursos da Reitoria, mencionados pelo Conselheiro Marcus, explicou que eles 372

vão zerar no final do ano, porque todas as necessidades dos campi podem ser 373

supridas com esses recursos; o Prof. Anilson e a Senhora Rivailda agradeceram 374

a oportunidade e se retiraram da reunião, para irem participar de outra reunião; o 375
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Prof. Renato esclareceu que os nove milhões citados do orçamento da Reitoria, 376

na realidade são dois milhões e meio, pois os demais recursos são destinados aos 377

campi a serem implantados no Plano de Expansão, Fase II, Feira de Santana, 378

Seabra, Irecê e Jacobina. Informou que tem alguns recursos que 379

estrategicamente dentro do orçamento não foram descentralizados para serem 380

utilizados. Citou as várias ações desenvolvidas nos campi usando recursos 381

oriundos da Reitoria, como os de Salvador, Porto Seguro, Valença e Barreiras; a 382

Conselheira Natália falou ter tido um aprendizado muito positivo neste 383

Conselho, agradecendo a oportunidade de conhecer mais de perto a Profª 384

Aurina, por quem tem grande admiração, bem como os Conselheiros e a 385

Secretária. Depois dessas palavras, ela retirou-se da reunião; o Conselheiro 386

Paulo André disse que o Planejamento, hoje, tem um novo perfil pelo intuito da 387

Pró-Reitoria trabalhar o orçamento junto com o Planejamento, então com essa 388

metodologia se busca realizar a programação orçamentária, inclusive quando da 389

elaboração desse documento, sempre se orienta que procurem trabalhar 390

conforme o limite orçamentário para aquele exercício, visando utilizar o 391

orçamento liberado para aquele ano, então atualmente o Planejamento é um 392

pouco maior do que os anteriores, porque se conseguiu fazer com que as pessoas 393

entendessem a importância desse documento e participassem da sua elaboração, 394

apresentando seus Planejamentos; o Conselheiro Marcus Navarro disse que, 395

antes do Prof. Renato sair, irá apresentar o documento, que trata da 396

Recomendação número 71/2011-PRDF/MPF, referente ao Procedimento 397

Administrativo número 1.16.000.001739/2011-84, instaurado no âmbito da 398

Procuradoria da República no Distrito Federal, por ele, como Coordenador de 399

Tecnologia em Saúde do IFBA, noticiando a prática em diversas Instituições 400

Públicas e Privadas, de solicitação de radiografias para exames admissionais, 401

periódicos e periciais. Falou que há 04 anos, tenta retirar desta Instituição o 402

exame de Raio X de tórax, por ser proibido nos exames admissionais e 403

ocupacionais. Informou que o IFBA há 03 anos solicitava abreugrafia para todos 404

os alunos, exame que é proibido no país há 13 anos, mas deixou de fazer essa 405

solicitação. Como ele não conseguiu que a Diretoria de Gestão de Pessoas -406

DGP tirasse do rol do elenco dos seus exames o Raio X de tórax, resolveu  fazer 407

uma representação junto ao Ministério Público Federal, em Brasília, sobre essa 408

prática no país, tendo o Ministério Público feito uma recomendação ao MPOG, 409

dando o prazo de quinze dias para isso acabar e acha importante o Professor 410

Renato estar atento porque é desperdício de dinheiro público, é uma exposição 411

desnecessária dos trabalhadores, além de ser poluição do meio ambiente. Falou 412

que só as empresas de saúde ocupacional estão ganhando dinheiro com esse 413

exame, que é proibido há muito tempo. Solicitou que essa Recomendação seja 414

enviada para todos os campi porque continua o exame sendo solicitado, o que é 415

um absurdo, por ser um exame proibido no país, há 13 anos e  não deve ser 416

solicitado no admissional, tendo Instituição que chega a pedir 10 Raios X a cada 417

06 meses; a Senhora Presidente agradeceu ao Conselheiro pelo esclarecimento 418
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prestado. Agradeceu também pela contribuição prestada, por ter submetido essa 419

questão aos Órgãos de Controle; o Conselheiro Marcus disse que trouxe a 420

matéria ao Conselho, porque foram encaminhados diversos documentos nesse 421

sentido à DGP e essa Diretoria simplesmente não os levou em consideração.  422

Entende que não faz sentido pedir um exame que é proibido sem nenhuma 423

justificativa e insistir na solicitação desse exame; a Senhora Presidente então 424

falou que o Conselheiro quando fizer encaminhamento desse tipo pode fazê-lo 425

através da Reitoria; o Conselheiro Paulo Marinho procurou saber se o servidor 426

não tem obrigação de fazer esse exame; o Conselheiro Marcus respondeu 427

afirmativamente, mas informou que a DGP não dá posse se o servidor não 428

apresentar esse exame. Comunicou que o IFBA está solicitando esse exame até 429

para estudantes; o Prof. Renato explicou que os exames admissionais não 430

constam no Planejamento, mas sim os exames periódicos, que compreendem431

exames de laboratórios e outros de rotina, lhe parecendo que não é exigido o 432

Raio X. Recomendou que seja verificado com a DGP se já tem empresa 433

contratada para realizar os exames periódicos; a Senhora Presidente esclareceu434

que o servidor não é obrigado a realizar esses exames; o Prof. Renato informou 435

que a DGP está coordenando essa ação e ele já falou com o seu Diretor sobre a 436

urgência do cumprimento da legislação quanto ao assunto. Sugeriu que o 437

documento, ora apresentado pelo Professor Marcus, seja enviado à DGP; a 438

Senhora Presidente falou que será enviada cópia da referida Recomendação à 439

Diretoria de Gestão de Pessoas, para que sejam adotadas as providências440

necessárias para o atendimento. O Professor Renato retirou-se da reunião.                                    441

2.3 Proposta de reformulação da matriz curricular do Curso de 442

Licenciatura em Geografia, do Campus de Salvador. Relator: Conselheiro 443

Elieser. Antes do Relator fazer a apresentação do Parecer, a Senhora Presidente 444

submeteu à apreciação deste Conselho o documento, a seguir transcrito:  445

“Magnífica Reitora, Solicito na condição de coordenador atual da licenciatura 446

em GEOGRAFIA participar da reunião do próximo CONSUP a fim de 447

possibilitar esclarecimentos em relação à proposta de alteração da matriz 448

curricular do referido curso. Certos de vossa aquiescência agradecemos449

antecipadamente, Ronaldo Maia França Coordenador do curso de Geografia”450

Considerando que a referida solicitação foi acatada pelo CONSUP, o Prof. 451

Ronaldo adentrou à sala de reunião. O Conselheiro Albertino assumiu a 452

presidência deste Conselho, tendo em vista a necessidade da Senhora Presidente453

se ausentar da reunião, por pouco tempo. O Relator então passou a apresentar o 454

seu Parecer, no qual informa que a proposta está devidamente formatada, 455

estando todos os itens atendendo ao disposto na legislação específica. 456

Comunicou também que o Projeto desse Curso teve como Relatora a Profª 457

Rosicler, na reunião de 10/08/2010, a qual recomendou a sua aprovação com 458

ressalvas, o que foi acatado, à época, por este Conselho.  Estão relacionadas, no 459

Parecer, as alterações curriculares solicitadas, de acordo com o documento da 460

Comissão de Implantação do Curso. Segue transcrita a Conclusão e Voto: 461
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“Considerando que o curso teve um acréscimo na sua duração passando de oito 462

a nove semestres e como a legislação vigente somente estabelece o limite 463

mínimo de seis semestres, e como todas as outras alterações solicitadas não 464

comprometem o curso na sua concepção original, e contribuem para o 465

equilíbrio da matriz e a redução da evasão, somos de parecer que este conselho 466

aprove a alteração curricular proposta e que sejam também providenciadas, 467

por parte da comissão de implantação do curso de Licenciatura em Geografia, 468

as correções recomendadas pela Conselheira Relatora Profª Rosicler Terezinha 469

Sauer na reunião do CONSUP de 10 de agosto de 2010.” O Senhor Presidente470

colocou em discussão o Parecer, estando registradas as seguintes manifestações: 471

o Conselheiro Handerson procurou saber se a proposta de inclusão é de uma ou 472

de duas disciplinas no TCC; o Relator respondeu que é de uma; o Conselheiro 473

Ricardo Torres falou que, às vezes, os ajustes solicitados pelos Relatores não 474

retornam para eles verificarem se foram atendidos; o Conselheiro Albertino 475

disse que o prazo deve ser estabelecido no Parecer. O Parecer foi aprovado por 476

unanimidade. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Prof. Ronaldo, o qual 477

primeiramente agradeceu a Conselheira Rosicler, pelo primeiro relato desse 478

Projeto, aprovado pelo CONSUP, com ajustes. Salientou que o trabalho da 479

Relatora foi diligente, inclusive manteve, à época, um diálogo com a comissão 480

de implantação do curso. Informou que depois do processo de aprovação do 481

curso, foi iniciado o trabalho de reformulação da matriz curricular do Curso, 482

tanto é que esse projeto retornou ao Conselho no sentido de fazer alterações 483

contextualizadas e em cima do perfil encontrado, a partir da constituição da 484

turma inicial. Falou que existem trabalhos sendo realizados não apenas no 485

Campus de Salvador, mas também nos campi do interior, com base no que foi 486

proposto por Lei, a partir da institucionalização das Licenciaturas nos Institutos 487

Federais e essa Lei reza que os recursos materiais e profissionais, para o 488

funcionamento dessas Licenciaturas, estejam postos a partir da prerrogativa da 489

Lei. Ressaltou que a sua fala é no sentido de solicitar a este Conselho, órgão 490

máximo desta Instituição, que adote as providências no sentido de viabilizar as 491

condições necessárias para o funcionamento do Curso de Licenciatura em 492

Geografia, bem como das demais  Licenciaturas, inclusive as dos campi do 493

interior, conforme estabelece a Lei. Informou que tem tomado conhecimento, 494

mediante os diálogos com outros Coordenadores, de que a estrutura como se 495

encontra está difícil para que se dê andamento a esses Cursos. Falou que já 496

apresentou à Diretoria de Ensino do Campus de Salvador uma proposta de 497

articulação de Seminários, importantes para a Instituição, além de um processo 498

de capacitação permanente, vinculados à área de educação e às condições 499

específicas, mas é preciso que a estrutura do Curso esteja garantida. Acha que 500

este Conselho deve ter essa responsabilidade institucional no sentido de o IFBA 501

conseguir atender ao que foi acordado por este Instituto no Acordo de Metas, 502

pois não é possível as coisas serem realizadas de maneira amadorística, sem ter 503

pessoal de apoio, nem uma Secretaria para esses Cursos. Ressaltou que a sua 504



13

vinda aqui tem também esse sentido, além de trazer possíveis esclarecimentos ao 505

processo, ora analisado, o qual particularmente não precisou da sua intervenção. 506

Como Coordenador de Curso Superior, informou que está implementando 507

dentro de uma estrutura técnica e tecnicista um Curso na área de Ciências 508

Humanas, hoje, existindo uma grande procura para a nova turma do 1º semestre 509

2012, diferentemente do que se pensava que não tinha demanda para esse tipo de 510

Curso. Comunicou também que esteve na rede particular de ensino dialogando 511

permanentemente sobre o processo formativo de professores. Ressaltou que o 512

Curso de Licenciatura em Geografia possui discentes que querem ser 513

professores de Geografia e que estão sendo implantadas algumas inovações 514

metodológicas, estando o Curso atualmente oferecendo três disciplinas, com seis 515

professores dividindo efetivamente essas disciplinas, o que não é comum em 516

graduação, contudo a aceitação por parte do corpo discente tem sido fantástica, 517

em função do diálogo que se estabelece e da possibilidade interdisciplinar que 518

está posta numa metodologia inovadora como essa.  A Senhora Presidente já 519

tendo retornado à reunião, agradeceu a presença esclarecedora do Prof. Ronaldo, 520

dizendo que espera que ele continue se empenhando na realização desse trabalho521

e, se precisar, pode continuar cobrando da Reitoria e do Diretor do Campus de 522

Salvador as providências aqui solicitadas. O Professor Ronaldo retirou-se da 523

reunião. 2.4 Projeto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Relações 524

Identitárias, Memória Educação: Revisitando o Imaginário Social do 525

Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Paulo Marinho. O Relator 526

comunicou que fez algumas indagações à Coordenadora do Curso, Profª Maria 527

Conceição Araújo, inclusive sugeriu a mudança do título do Curso para: 528

Especialização em Relações Identitárias, Memória e Educação, tendo a mesma 529

concordado com essa alteração. Disse que tomou conhecimento de que existe 530

um convênio firmado entre a Prefeitura de Vera Cruz e o IFBA e que em 531

reunião com o Secretário de Educação do município ficou acertado que o Curso 532

ficaria sob a responsabilidade da Prefeitura. Apresentou seu Parecer, no qual 533

informa que a proposta atende às exigências das Resoluções nº 05, de 534

16/07/1999 do CD/CEFET-BA e nº 04, de 24/04/2008 do CONSUP/IFBA, com 535

as seguintes ressalvas: necessidade de parecer favorável do Setor Financeiro na 536

Planilha de Custo; ausência dos anexos A e B, respectivamente: Termo de 537

anuência dos Docentes, com a ciência do Departamento ao qual o mesmo está 538

lotado e Currículo Lattes dos Docentes; falta o número de vagas que serão 539

disponibilizadas aos Servidores do IFBA. Ao final, propôs a aprovação da 540

proposta do Curso, desde que as solicitações de ajustes, constantes do Parecer, 541

sejam atendidas. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes 542

manifestações: o Conselheiro Marcus sugeriu que fossem feitas as adequações 543

da planilha e o Projeto retornasse a este Conselho, para nova apreciação. 544

Salientou que este Conselho tem a prática de aprovar e depois fazer as 545

adequações, mas nesse caso não concorda com esse procedimento; a 546

Conselheira Dicíola concordou com o Conselheiro Marcus. Citou que lá no 547



14

Campus de Barreiras foi firmado um convênio com a Prefeitura e algumas 548

dificuldades foram encontradas para a sua execução. No seu entendimento, a 549

implantação do Curso deve ser objeto de estudo minucioso, considerando que no 550

próximo ano haverá eleição e o novo prefeito poderá dar ou não continuidade ao 551

convênio; o Conselheiro Joilson explicou que pela temática, pelo título, 552

percebeu que esse Projeto é para atender à antiga Lei 10860, mas hoje já tem 553

outra relacionada à questão da africanidade.  Recomendou que o Projeto quando 554

retornar a este Conselho tenha pelo menos o conjunto das disciplinas; a Senhora 555

Presidente informou que vários campi novos têm encontrado dificuldades com 556

convênios celebrados com as Prefeituras. Acha que deve ser celebrado um novo 557

convênio especificando as responsabilidades de cada um, não deixando a 558

Prefeitura com toda a responsabilidade,  principalmente, no que diz respeito a 559

pagamento; o Conselheiro Ney disse que leu o Projeto do Curso, a ser oferecido 560

em Vera Cruz, voltado aos servidores da Prefeitura desse município e considera 561

descabido no título constar Campus de Salvador e no Projeto Vera Cruz, 562

inclusive a ementa é voltada ao Campus de Salvador, fugindo ao público alvo. 563

Disse que olhou a ementa, o programa das disciplinas e tudo é voltado para as 564

relações étnico-raciais. Comunicou que na planilha de custo tem o valor de 565

remuneração dos professores, inclusive os do IFBA, que atuarão no curso, 566

receberão pagamento por ministrarem aulas; o Conselheiro Albertino falou 567

sobre a relevância da proposta pedagógica apresentada, pois o curso está dentro 568

de uma perspectiva de resgate da dívida histórica que o Brasil tem com os 569

afrodescendentes. Concordou com a mudança do nome do Curso e com a 570

possibilidade do Curso ser aprovado, desde que sejam dadas as condições 571

efetivas para o Curso ser ofertado. Sugeriu que o Projeto seja aprovado e a 572

autorização da oferta fique condicionada ao Campus ter os recursos próprios; o 573

Conselheiro Jorge Leite sugeriu que haja uma decisão do Colegiado quanto à 574

aprovação com ressalvas. Elogiou os Projetos do Campus de Vitória da 575

Conquista, que ele relatou, por terem sempre um Parecer do Chefe do DEPAD 576

com a informação da disponibilidade orçamentária. Acha que deveria ter um 577

modelo seguido para todos os campi. Disse que já se manifestou em reunião que 578

o Projeto Pedagógico deveria ser separado do Projeto de Implantação, porque, às 579

vezes, este Colegiado aprova Plano de Curso faltando professores, laboratórios e 580

quando chega na execução tem uma série de problemas. Falou que fica 581

constrangido quando sugere a aprovação com ressalvas e gostaria de deixar a 582

reflexão de que fossem aprovados os Planos de Cursos como um todo ou os 583

Projetos Pedagógicos, que poderão servir a outros Campi e, no segundo 584

momento, se aprovaria a execução orçamentária; o Conselheiro Marcus colocou 585

a sua preocupação de que o Projeto Pedagógico sendo aprovado dessa forma, 586

isso não venha a ser um instrumento de pressão contra o próprio Diretor do 587

Campus para a implantação do Curso; a Conselheira Eloisa falou que a 588

Prefeitura de Vera Cruz tem a responsabilidade de cento e oitenta e um mil 589

reais; o Conselheiro Albertino procurou saber se o corpo docente é todo da casa; 590
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o Conselheiro Joilson respondeu que tem professores de fora da Instituição;                                                                        591

a Senhora Presidente recomendou que a gestão orçamentária conste do 592

convênio; o Conselheiro Joilson perguntou se o Curso poderia ser gratuito, no 593

caso da Instituição ter o quadro profissional; o Conselheiro Paulo Marinho594

explicou que o Curso vai ser ministrado junto à Prefeitura de Vera Cruz para os 595

docentes de lá da Secretaria da Educação; a Senhora Presidente acha que esse 596

Projeto foi elaborado pela Comissão, com base no convênio que o IFBA tem 597

com a prefeitura Vera Cruz, só que o convênio é voltado para a extensão. Depois 598

de ampla discussão, este Conselho decidiu que os ajustes recomendados no 599

Parecer sejam atendidos, retornando o projeto para nova apreciação, 600

apresentando o convênio firmado com a Prefeitura de Vera Cruz. 2.5 Plano 601

Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT – 2012. A Senhora Sheila602

informou da impossibilidade do comparecimento da Sra. Marlene Pereira Vilas 603

Boas, Coordenadora de Auditoria Interna, a esta reunião, por isso ela fará a 604

apresentação desse Plano. Em seguida, falou que o PAINT contém todas as 605

ações que a Auditoria irá realizar no decorrer do ano de 2012, estando dividido 606

em duas partes a textual e a das planilhas.  Disse das dificuldades encontradas 607

para os trabalhos in loco serem desempenhados pela Auditoria, uma vez que só 608

dispõem da Coordenadora e de uma Auditora, mas no próximo ano, com a vinda 609

de novos servidores para o setor será possível realizá-los. Fez a leitura do 610

documento, inclusive das diretrizes que compõem o Plano: Controle de Gestão, 611

Gestão Financeiro-Contábil, Gestão Patrimonial, Gestão de Suprimentos de 612

Bens e Serviços, Gestão de Pessoas e Fortalecimento da Gestão, passando a 613

mencionar as suas ações. Na oportunidade, o Conselheiro Marcus sugeriu que o 614

documento fosse novamente apresentado na próxima reunião, para uma melhor 615

compreensão dos Conselheiros. A Senhora Presidente explicou que ela não 616

estava conseguindo acompanhar a leitura porque os documentos distribuídos 617

estavam incompletos, solicitando que o PAINT completo fosse disponibilizado 618

na pasta do CONSUP, para voltar a ser analisado. O Conselheiro Joilson619

comunicou que já foram indicados os dois novos membros do Sindicato para o 620

CONSUP e que em fevereiro próximo ele estará se afastando da Instituição para 621

realizar o doutorado na UNESP, em Rio Claro, São Paulo, sendo essa a sua 622

última participação neste Conselho. Agradeceu o período que esteve neste 623

Conselho representando o SINASEFE, sendo para ele um período de 624

crescimento e uma oportunidade de conhecer mais a Instituição. A Senhora 625

Presidente agradeceu a participação do Conselheiro neste fórum, esperando que 626

depois do doutorado ele continue dando a sua contribuição valiosa a este 627

Instituto. O Conselheiro Joilson ausentou-se da reunião para dar aula no 628

Campus de Salvador. A Conselheira Elienai procurou saber se nesta última 629

reunião seriam apreciados os calendários acadêmicos pós-greve. A Senhora 630

Presidente respondeu que irá falar sobre isso na parte do Expediente, depois do 631

pronunciamento do Conselheiro Ney sobre proposta de ajustes no Regulamento 632

para Remoção, já aprovado por este Conselho. 03. Expediente. A Senhora 633
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Presidente passou a palavra ao Conselheiro Ney, o qual disse que na última 634

reunião de 31 de agosto foi aprovado o Regulamento para Remoção de 635

Servidores, quando houve vários debates e decidiu-se por retirar uma cláusula 636

que impunha a necessidade do servidor, para participar do Processo Seletivo do 637

Edital de Remoção não estar respondendo a processo administrativo ou 638

sindicância. Depois, surgiram algumas reclamações no Intracefet, por conta do 639

Inciso III do Art. 20 se referir ao mesmo assunto e não ter sido excluído, então 640

achou por bem retornar essa questão aqui novamente, para apreciação do 641

Conselho. Falou também que a DEAP/DGP fez um encaminhamento à Reitora 642

solicitando a retirada do referido Inciso e do § 2º, alíneas a) e b) do Art. 13, 643

alíneas essas que tratam de declarações emitidas pela Secretaria de Saúde do 644

Município. Explicou que a proposta de exclusão, dessas alíneas, foi apresentada 645

por ele, como Relator, mas o Conselho votou por ser facultado ao servidor 646

apresentar os referidos documentos. Ao final, este Conselho acatou as duas 647

propostas. Dando prosseguimento, a Senhora Presidente informou que a greve 648

no IFBA teve a duração de quase três meses e que está sendo encaminhada aos 649

campi orientação no que diz respeito à reformulação dos calendários 650

acadêmicos. Espera que o novo calendário seja feito da melhor forma possível, 651

mantendo os 200 dias letivos e que se busque resolver as questões mais 652

específicas, principalmente àquelas que envolvem os estudantes que estão 653

concluindo seus cursos, que pretendem ingressar nas Universidades e que 654

prestaram exame do ENEM. Comunicou que não recebeu os calendários, mas 655

gostaria de apresentá-los nesta reunião. Falou também do seu desejo dos 656

calendários serem bem similares, levando em conta que o IFBA possui muitos 657

campi, para que não sejam tão diversificados. Disse que recebeu orientação do 658

MEC sobre o corte de ponto para aqueles que fizeram greve, mas a decisão do 659

Conselho dos Dirigentes foi contrária. Acredita que deve ser negociado com o 660

Ministro do Planejamento e da Educação para que não haja corte de ponto e 661

conseqüentemente o novo calendário deve ser feito com as reposições662

necessárias. O Conselheiro Jorge Leite comunicou que fez parte da Comissão 663

para elaborar o calendário do Campus de Santo Amaro e quando foi realizada 664

uma assembléia, muitos pais presentes exigiram aulas aos sábados, mas os 665

técnico-administrativos não têm sido favoráveis a isso. A Senhora Presidente 666

disse que o professor precisa do apoio do técnico. Considerando a greve, a 667

Conselheira Franciele procurou saber se os alunos, que estão concluindo o 668

curso, prestaram o ENEM e querem ingressar na Universidade, poderão receber 669

o certificado de conclusão do ensino médio. O Conselheiro Albertino respondeu 670

que para os cursos integrados não existe essa possibilidade, mas se o aluno tiver 671

mais de 18 anos e tiver prestado o ENEM com a nota de corte acima do 672

estabelecido, o próprio certificado do ENEM o habilita a prosseguir os estudos, 673

isso se no dia do ENEM ele tiver 18 anos e obtiver a nota de corte acima, se for 674

menor de idade não pode. Ressaltou a necessidade de se tentar abreviar ao 675

máximo a conclusão dos cursos. Lembrou que muitos estudantes estão fazendo 676
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concurso para a Petrobrás, para a CHESF, além de desejarem ingressar nas 677

Universidades. 04. O que ocorrer. Neste item, a Senhora Presidente comunicou 678

sobre o concurso público do IFBA para professores, oferecendo mais de 316 679

vagas, estando o Edital sendo examinado pela Procuradoria. O Conselheiro 680

Jorge Leite falou que este Conselho aprovou o Regulamento de Remoção e está 681

tratando de Concurso Público sem estar publicado o Edital de Remoção, quando 682

o Edital deve ser elaborado antes do Concurso. o Conselheiro Albertino explicou 683

que na Resolução, que aprova o referido Regulamento, consta que os processos 684

de remoção, até aquela data, seriam avaliados. Disse que a maior quantidade de 685

pedidos de remoção foi destinada ao Campus de Salvador, não só provenientes 686

dos campi do IFBA, mas também de outros Institutos, principalmente do 687

IFBaiano. O Conselheiro Jorge Leite informou que, durante o processo de 688

elaboração do Regulamento, o Diretor da DGP colocou no Intracefet que 689

estavam suspensas as remoções até que o Regulamento fosse aprovado, mas se a 690

Resolução faz essa ressalva, tudo bem. A Senhora Presidente disse que, 691

conforme orientação da Procuradoria, as pessoas que deram entrada em 692

processos, antes da data da aprovação da Resolução, elas não devem ser 693

atendidas, com base no teor da Resolução. Em seguida, passou a palavra aos 694

Conselheiros, sendo registradas, as seguintes manifestações: a Conselheira 695

Dicíola informou que tem um ano e 04 meses neste Conselho e com certeza teve 696

um crescimento positivo em relação às discussões, às divergências e aos 697

embates de idéias. Salientou o seu prazer de conhecer todos que integram este 698

Conselho, esperando que muitos retornem para continuar o convívio; a 699

Conselheira Franciela disse que aprendeu bastante durante o período que 700

passou neste Conselho e amadureceu muito, percebendo que os Conselheiros 701

sempre estiveram buscando melhorias para este Instituto, inclusive para os 702

alunos. Na oportunidade, destacou a gestão maravilhosa da Profª Dicíola, como 703

Diretora Geral do Campus de Barreiras, considerando que em tão pouco tempo 704

já eram percebidas as melhorias no Campus;  a Conselheira Elienai falou que 705

nesse breve tempo de convívio neste Conselho foi um período produtivo e de 706

muita aprendizagem, desejando votos de um Feliz Natal; as Conselheiras 707

Dicíola, Franciela e Elienai se ausentaram da reunião, considerando o horário 708

do vôo; a Senhora Presidente informou que recebeu algumas indicações de 709

representantes da sociedade civil para o CONSUP; o Conselheiro Ricardo 710

Torres solicitou que sejam adotadas providências para que o MEC indique seu 711

representante do próprio Ministério, para ser interlocutor direto; a Senhora 712

Presidente disse que essa reivindicação já foi feita no Conselho de Dirigentes. 713

Falou que os setores do MEC possuem muita escassez de servidores, mas fará 714

tal solicitação. Agradeceu aos Conselheiros pelas contribuições recebidas, 715

pedindo desculpas se no afã de alguma discussão ela falou algo de forma 716

indevida. Desejou que a Instituição cresça cada vez mais, reconhecendo neste 717

Conselho a qualidade de excelência; o Conselheiro Paulo Marinho informou 718

que o Conselheiro Ney foi seu Chefe de Gabinete, por 05 anos e meio, e gostaria 719
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em público de agradecer o trabalho correto, realizado por ele, inclusive um 720

exemplo de profissional, além de sua experiência no CONSUP, resolvendo 721

assim indicá-lo para assumir a Direção da Unidade Avançada de Brumado, 722

considerando que o Professor Leonardo solicitou a sua saída para realizar o 723

doutorado; a Senhora Presidente comunicou que a Unidade passará a ser 724

Campus de Brumado; o Conselheiro Paulo Marinho disse que conforme 725

informação obtida da Reitora e da PROAP o primeiro campus a ser construído,  726

no ano que vem, será o de Brumado; o Conselheiro Ney agradeceu as palavras 727

proferidas pelo Professor Paulo Marinho. Agradeceu também ao Conselho pelo 728

aprendizado durante esses dois anos de convivência com todos. Pediu desculpas 729

àqueles que talvez possa ter de algum modo, ofendido, ou não ter tido sabedoria 730

no tratar; o Conselheiro Jorge Moreira falou que toda despedida tem um lado 731

um pouco melancólico da saudade, mas quer não se deixar tomar pela emoção, 732

mas sim pela razão para agradecer a todos os Conselheiros a experiência aqui 733

vivida e historicamente está aprovado que um governo forte ele tem que ter uma 734

imprensa livre e uma oposição forte, porque é essa oposição forte que vai 735

fiscalizar e induzir a gestão a ter mais cuidado nas suas ações. Acha que este 736

Conselho foi forte, porque ele conseguiu essa simbiose dos Conselheiros terem a 737

liberdade o tempo todo de serem francos e defenderem o que acreditavam, 738

inclusive teve na oposição uma postura de luta, sempre visando a melhoria da 739

Instituição e em momento algum ele percebeu que quando um determinado 740

grupo se colocava contrário a uma posição ele estava defendendo em causa 741

própria. Disse que representou os discentes do Campus de Porto Seguro e 742

algumas conquistas foram asseguradas neste Conselho. Acha que o município é 743

outro e a educação lá passa a ter outro direcionamento até porque o PROEJA 744

está hoje sob a supervisão do Campus de Porto Seguro, o que tem feito com que 745

a própria educação municipal procure se enquadrar melhor na questão da 746

proficiência da educação. Apresentou agradecimentos e a promessa de continuar 747

lutando pelo Instituto, esperando que ele possa regressar ao CONSUP. Desejou 748

felicidades aos integrantes deste Conselho e que continuem alcançando o 749

sucesso que até agora alcançaram; o Conselheiro Paulo André agradeceu a 750

oportunidade de ter participado deste Conselho, na qualidade de suplente, 751

comparecendo às reuniões nas ausências do representante titular. Disse ter seis 752

anos de serviço público e para ele foi uma experiência nova integrar este 753

Conselho Superior, sendo um aprendizado muito grande, passando a ter outras 754

visões que realmente não tinha. Pediu desculpas por algumas falhas, se 755

porventura cometeu, mas que não foram propositais; o Conselheiro Jorge Leite756

falou que as reuniões do CONSUP sempre acontecem nos dias das aulas do seu 757

curso de doutorado. Disse também ser contra o princípio da reeleição, por achar 758

que outros devem ter a oportunidade de conhecer mais a Instituição. Lembrou 759

que, em função da Ifetização, dos vácuos institucionais, o Conselho iniciou com 760

problemas, mas com o tempo muitas coisas foram melhorando. Reconheceu não 761

ser fácil ser Conselheiro, especialmente quando se é eleito pelos seus pares, por 762
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existirem as cobranças. Agradeceu por essa participação no Conselho e fez votos 763

que o próximo Conselho aprove o Regimento e que cobre das Pró-Reitorias a 764

implantação das políticas importantes para a Instituição. Acha que este Conselho 765

conseguiu aos poucos obter a confiança da comunidade e a Instituição está 766

avançando nisso. Considerou que foi uma experiência boa a sua participação 767

neste Conselho, pois cresceu e aprendeu muito com as pessoas daqui pelas 768

visões diferentes; a Conselheira Rosicler agradeceu aos colegas, companheiros 769

deste Conselho, ratificando a experiência positiva já dita pelos colegas. 770

Confessou que no início ficou receosa de estar participando deste Colegiado, por 771

causa dos embates muito fortes, mas acha que depois chegou a um equilíbrio. 772

Acredita que todos estão aqui em busca dos mesmos objetivos e que o Conselho 773

está num momento muito bom, mas por ela ter outros interesses no momento 774

não irá se colocar como candidata; o Conselheiro Marcus disse que as pessoas 775

precisam participar deste Conselho para entenderem como esse fórum funciona. 776

Lembrou a sua participação como Conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa 777

e Extensão - CONSEPE do ex-CEFET, bem como na Comissão Permanente de 778

Pessoal Docente - CPPD, por muitos anos, e acha que nada mais justo do que 779

outra pessoa ter a oportunidade de participar do CONSUP. Espera ter 780

contribuído com a Instituição nesse período de atuação como Conselheiro, tendo 781

a preocupação de sempre tentar avaliar os projetos, as propostas do ponto de 782

vista de viabilidade e de cuidado com a Instituição, embora tivesse vários pontos 783

divergentes. Acha que mostrou claramente durante a sua participação neste 784

Colegiado que ele procurou defender posições da Instituição e não para agradar 785

a Reitoria ou ser contra a Reitoria. Informou que está terminando um ciclo de 786

três anos do Curso de Radiologia e que ele foi nesse período Coordenador de 787

Área e Coordenador de Curso, além de Conselheiro, estando se desligando das 788

respectivas Coordenações. Falou que esse Curso ao ser avaliado pelo MEC 789

obteve a nota cinco; o Conselheiro Handerson achou que a sua experiência foi 790

rica neste Conselho, considerando que o seu trabalho aqui foi realizado com 791

honestidade e que jamais nessa mesa ou em qualquer mesa ele foi contra ou a 792

favor da Reitoria, embora a Reitoria saiba que ele foi oposição no momento da 793

eleição, mas o que tem é uma Instituição centenária que deve ser maior que 794

todos aqui presentes. Entende que o papel do Conselheiro é ser crítico e analisar 795

as coisas e em momento algum ele falou aqui sem fundamento, sem estar 796

buscando respaldo teórico, respaldo legal, respaldo nas condições de ter sido 797

crítico. Manifestou-se no sentido de que valeu a pena a sua participação neste 798

Conselho, mas não irá concorrer de novo à eleição por estar na Secretaria de 799

Saúde do Estado da Bahia – SESAB, tentando fazer o melhor lá, embora não 800

seja contra a reeleição. Salientou a importância de não perder o vínculo com esta 801

Casa, que lhe deu a base do ponto de vista humano, técnico, político e, por ser 802

ex-aluno, tem muito carinho por ela. Pediu desculpas se ele, alguns momentos, 803

se excedeu, mas é por conta da sua paixão em defender as coisas e as causas; o 804

Conselheiro Julio disse da sua felicidade de ter participado do CONSUP e quer 805
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fazer coro às palavras do Conselheiro Handerson inclusive quanto ao objetivo 806

dos Conselheiros estarem aqui para construir a Instituição, representando cada 807

um seu segmento. Falou que infelizmente não poderá tentar renovar o mandato, 808

porque vai alcançar novos espaços, agora, como nível superior. Comunicou que 809

há mais de um terço da sua vida ele está nesta Instituição, o que tem sido muito 810

válido. Quis externar a sua emoção de ter atuado neste Conselho e os espaços 811

ocupados dentro da Instituição, como representante dos discentes. Apresentou 812

parabéns ao Conselho pelo trabalho realizado nestes dois anos e pelas 813

intervenções de cada um, tanto individual quanto coletiva, para a construção de 814

uma Instituição melhor; a Conselheira Eloisa informou que ela não irá se 815

despedir deste Conselho porque continuará como representante da APUB, por 816

mais um ano e, quando finalizar esse período, a APUB indicará alguém para 817

substituí-la. Disse que o seu suplente será um servidor do IFBA. Considerou818

essa experiência aqui muito boa, inclusive quando vai à Brasília tem a 819

oportunidade de passar aos outros Institutos conhecimentos que adquiriu neste 820

Conselho; o Conselheiro Albertino considerou este fórum um espaço muito 821

importante de convivência, de discussão, com a possibilidade de divergência no822

patamar das concepções das idéias. Fez um agradecimento especial ao Professor 823

Eliezer, pela disposição e atenção nos trabalhos aqui realizados, além de ter sido 824

o Conselheiro que mais emitiu Pareceres. Reconheceu que cada Conselheiro tem 825

a sua particularidade e acredita que os trabalhos realizados tiveram uma boa 826

repercussão. Manifestou-se favorável às transmissões das reuniões do CONSUP 827

através de webconferência, para as pessoas terem conhecimento do grau de 828

responsabilidade que os debates acontecem aqui e vivenciem essa experiência 829

dos Conselheiros, mas precisa isso ser verificado junto ao setor competente; o 830

Conselheiro Jorge Freitas falou que compareceu a poucas reuniões por ser  831

membro suplente. Tem observado que novas pessoas estão chegando a este 832

Instituto com idéias de renová-lo e isso é muito bom. Mencionou que durante a 833

paralisação surgiu a proposta do Campus de Simões Filho oferecer curso 834

superior; o Conselheiro Eliezer agradeceu o convívio que teve com todos os 835

membros deste Colegiado, cada um com as suas particularidades. Para ele é nas 836

diferenças que se vai somando as habilidades de cada um e se tem ao final um 837

resultado bom. Informou que o seu desejo é ficar neste Conselho o tempo 838

necessário para dar a sua contribuição, mas sabe que o mandato é temporário e 839

ele não irá se candidatar a Diretor Geral do Campus de Simões Filho, assim 840

brevemente estará se desligando deste Colegiado. A Senhora Presidente 841

agradeceu aos Conselheiros o empenho com que realizaram os trabalhos durante 842

esses dois anos de mandato. Disse que sentirá saudades dos que estão se 843

despedindo do Conselho, dedicando a eles um carinho especial. Não havendo 844

mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do 845

Conselho Superior, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada 846

conforme, será aprovada e por todos assinada.847
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Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e onze, às oito horas, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Associação dos Professores Universitários da Bahia - APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante titular do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Joilson Cruz da Silva; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite, Profª Rosicler Teresinha Sauer, Prof. José Jorge Mendes de Freitas, Prof. Jorge Costa Leite Junior; representante titular docente do Ensino Superior, Dr. Marcus Vinicius Teixeira Navarro; representantes titulares discentes da Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira e Sra. Franciela Rosa de Jesus; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sra. Elienai Barroso de Lacerda, e Sr. Acimarney Correia Silva Freitas; representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Sr. Paulo André Queiroz Ferreira.  Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. Sheila Simone Kosminsky Weber, Coordenadora de Auditoria Interna em exercício. Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof. José Donizete Borges - MEC; Prof. Caiuby Alves da Costa – UFBA. Dr. Augusto César Rios Leiro – UNEB; Sra. Cristina Alves Pinto – discente do Ensino Superior, representante suplente: Profª Solange Maria Novis Ribeiro - Federação das Indústrias. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões de 03 e 31/08/2011, aprovadas. 02. Ordem do Dia. As apresentações dos Planejamentos da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento e da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura, bem como dos Pareceres, serão acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data show. 2.1 Planejamento da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP, dos anos 2011 e 2012. Apresentação: Prof. Renato da Anunciação Filho,  Pró-Reitor de Administração e Planejamento. Atendendo à solicitação deste Conselho, conforme registros na Ata da Reunião realizada em 29 de março/2011, o Prof. Renato  fez a explanação do referido Planejamento, compreendendo os seguintes tópicos: Quadro de Distribuição de Despesas do Instituto de 2011; Previdência Inativa Pensionista da União; Exames Médicos Periódicos dos Servidores; Expansão da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica; Brasil Escolarizado; Assistência do Educando de Educação Profissional; Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional; Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação Científica – PRPGI; Planejamento do Orçamento para 2012; Implantação da EAD – Educação a Distância; Planos de Metas por Campus; Planejamento Institucional;  Sistema de Acompanhamento de Processos; Projeto PROAP Itinerante; Orçamento Educação Profissional; Planejamento da PROAP; Execução do Acordo de Metas; Modernização dos Equipamentos de TI da Reitoria; Treinamento do Pessoal de Compras e Pregoeiro por um Auditor do TCU; Organização e Profissionalização dos Arquivos Ativos e Inativos; Implantação de Gráfica na Reitoria; Treinamento PROAP Itinerante; Móveis, Equipamentos e Veículos; Capacitação e Qualificação; Reavaliação das Metas da Rede/IFBA. 2.2 Planejamento da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura - PRODIN, dos anos 2011 e 2012. Apresentação: Prof. Anilson Roberto Cerqueira Gomes, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura e Sra. Rivailda Silveira Nunes de Argollo, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Institucional. Atendendo à solicitação deste Conselho, conforme registros na Ata da Reunião realizada em 29 de março/2011, o Prof. Anilson colocou à disposição dos Conselheiros o referido Planejamento digitalizado. Em seguida, fez a explanação do documento, que se encontra arquivado na Secretaria do CONSUP, apresentando a missão, as áreas de atuação e competências institucionais da PRODIN. Na sequência destacou as categorias e as metas, dentre as quais estão registradas as seguintes: construção do Ginásio Poliesportivo dos Campi; reforma do prédio da Reitoria; reforma dos equipamentos esportivos do Campus de Vitória da Conquista, Eunápolis e Santo Amaro; construção de Clínica Escola no IFBA - Campus de Salvador; execução do Telecentro do Campus de Santo Amaro; construção de salas de aulas para vários campi; construção do Centro Vocacional Tecnológico – CVT no Campus de Vitória da Conquista; instalação das catracas eletrônicas – Campus de Salvador; construção de piscina semiolímpica no Campus de Barreiras; aquisição de equipamentos para a área de Informática; instalação de elevadores e plataformas elétricas para portadores de necessidades especiais no Campus de Salvador; reformas grandes nos laboratórios do Campus de Salvador. Informou que a maioria dos documentos e projetos da PRODIN está disponível na página www.prodin.ifba.edu.br . Comunicou também que elaborou, junto com os servidores da Pró-Reitoria, um livro que se refere à infraestrutura física de toda a Rede. Em seguida, a Senhora Rivailda fez a explanação do programa de implantação do Departamento de Desenvolvimento Institucional (DDI), ressaltando assuntos e projetos vinculados às ações do DDI, dentre eles: planejamento estratégico e ações estratégicas do IFBA; articulação entre avaliação, informação e planejamento institucional; consolidação da política de avaliação institucional; fortalecimento da articulação compartilhando idéias e práticas gerenciais. Ressaltou que as metas do DDI estão relacionadas ao Projeto Ciranda que engloba a articulação da avaliação com o planejamento, o Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC) firmado com o MEC, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a definição de indicadores. O Projeto prevê visitação a dez campi com a realização de palestras, oficinas e outras atividades. Ao final, manifestou-se sobre a necessidade de serem destacadas ações que precisam ser acompanhadas pelo TAMC, para subsidiar a atualização e elaboração do PDI deste Instituto, que está ainda carente de finalização. Salientou o papel da Comissão Própria de avaliação – CPA e que os Relatórios de Avaliação estão todos disponibilizados no link da avaliação institucional. A Senhora Presidente concedeu a palavra aos Conselheiros, que desejassem esclarecer suas dúvidas junto aos Pró-Reitores aqui presentes, estando registradas as seguintes manifestações: o Conselheiro Handerson disse que este Conselho não aprovou o Planejamento Institucional 2011-2012, no ano de 2010, mas solicitou a sua reformulação e o retorno a este Colegiado, para nova apreciação, o que não aconteceu. No seu entendimento, o que foi apresentado aqui hoje pelas duas Pró-Reitorias foi uma Prestação de Contas e não um Planejamento.  Para ele, a missão da PRODIN não está condizente com a missão do IFBA, precisando fazer ajustes do ponto de vista teórico, porque está parecendo que a PRODIN é um órgão de apoio ao IFBA e do ponto de vista teórico as diversas instâncias devem ser uma parte dessa missão e não um apoio; o Conselheiro Jorge Leite procurou saber se ocorreu recentemente o processo da CPA; a Senhora Rivailda respondeu que a última CPA, da qual ela fez parte, teve o mandato extinto em julho de 2010 e que os atuais integrantes da CPA não deixaram de fazer a avaliação, mas como não conseguiram atender à demanda de todo o Instituto, priorizaram as avaliações dos cursos superiores, conforme determina a legislação, podendo ser encontradas no site. Falou que o Regimento da Comissão prevê que cada campus eleja uma Comissão Setorial de Avaliação - CSA, que é a CPA funcionando in loco, porém essa Comissão não tem existido, podendo ser verificado que o último Relatório postado foi o de 2009, o Conselheiro Jorge Leite informou que solicitou, à época, seu afastamento da CSA, em função da sua designação como Conselheiro do CONSUP.  Mencionou que ontem as aulas foram iniciadas no Campus de Santo Amaro e lá pela carência de salas de aulas, decidiu-se até transformar um laboratório em sala de aula; o Prof. Anilson citou que o Campus de Santo Amaro é um dos que possui mais projetos elaborados pela PRODIN, inclusive tem projeto concluído, faltando recursos para implementá-lo. Disse do empenho dos Professores Irênio, Renato e da PRODIN no sentido de que a licitação do Ginásio Poliesportivo do Campus de Santo Amaro seja realizada junto com as dos Campi de Simões Filho e de Camaçari. Manifestou-se sobre alguns problemas encontrados no Campus de Santo Amaro quando da realização de obras, por conta do solo ser acidentado, além de encontrar dificuldades para executar algumas delas, em razão do contingenciamento de verba e de outras prioridades colocadas pelo Governo Federal. Informou que vem envidando esforços para construir o pavilhão desse Campus que terá duas novas salas de aulas; o Conselheiro Jorge Leite procurou obter notícias sobre o Centro Vocacional Tecnológico – CVT do Campus de Santo Amaro; a Senhora Presidente explicou que participou de reuniões para tratar desse assunto e, na ocasião, tomou conhecimento que os recursos já estão assegurados para complementar a obra do Centro, só que a reunião no Campus não ocorreu por causa da greve; o Conselheiro Jorge Leite perguntou a respeito do aluguel de um transformador da COELBA lá do Campus, do tempo ainda que o Prof. Jorge era o Diretor. Comunicou que ontem teve aula e não houve condições de serem ligados os aparelhos de ar condicionado de todas as salas; a Senhora Presidente passou a palavra ao Prof. Renato, por ter mais conhecimento sobre o assunto, o qual falou que, após a construção do novo pavilhão, foi feito um cálculo para a instalação de um transformador para atender a uma determinada demanda, mas no caso de uma necessidade maior, se instalaria outro transformador em paralelo, para suprir toda a demanda e, logo após, com a decisão estratégica do Campus, foi instalado um transformador de maior potência, comprado há mais de um ano e meio, só que os técnicos de lá esqueceram de verificar junto à COELBA se poderia ser instalada uma subestação aérea e, depois da compra, foi  identificado que houve um equívoco, pois deveria ser subestação abrigada, por causa da potência do transformador. Em função disso, a PROAP negociou com a COELBA um aluguel temporário de um transformador. Informou que o Campus enviou à PRODIN o projeto do pavilhão de aulas e do refeitório e a PRODIN colocou no projeto a subestação abrigada só que, por decisão estratégica do Diretor do Campus, se fez logo o ginásio e enquanto isso recebeu-se a comunicação de que havia sido esgotado o prazo do aluguel do transformador. Assim a Pró-Reitoria está trabalhando com a Direção e a PRODIN para o transformador não ser retirado e ser construída emergencialmente a subestação abrigada, Comunicou que, no período de greve, não se encontrou servidor no Campus, então se decidiu entrar com liminar junto à COELBA para não ser retirado o transformador, estando em processo de licitação, para garantir o funcionamento da subestação; a Senhora Presidente falou que devem ser tomadas as providências no sentido do transformador não ser desligado, precisando a comunidade de lá tomar conhecimento do que aconteceu. Acredita que essa opção da Diretoria foi discutida com a comunidade, principalmente, a acadêmica; o Conselheiro Jorge Leite explicou que a comissão, para tratar da questão do transformador, foi constituída em março de 2010, quando não tinha ocorrido o processo eleitoral para Diretor do Campus e um dos membros da comissão foi o atual Diretor. Informou que todos os postes do Campus são tortos, talvez, por causa do solo massapé, mas ali tem uma área aonde tem este mesmo transformador aéreo que poderia se fazer construção para ser terrestre. Disse que sabe dos trâmites legais e que não está atribuindo a responsabilidade à PRODIN ou a qualquer Direção; a Senhora Presidente salientou que o pedido de compra foi feito pela Direção Geral e que ela não costuma intervir naquilo que foi decidido pela comunidade, buscando atender às necessidades do Campus; o Conselheiro Jorge Leite informou que essa questão do transformador foi discutida pela comissão; a Senhora Presidente explicou que o Campus rejeitou o equipamento e optou por alugar outro transformador, assim tem que ser desenvolvido o projeto de instalação e a PROAP já lhe colocou a sua preocupação da COELBA chegar lá e desligar o equipamento, por ser alugado; o Prof. Renato passou então a falar que na Ata da Reunião, que avaliou o Planejamento Institucional 2011-2012, existem encaminhamentos equivocados, a exemplo da citação do orçamento no valor de 300 milhões, que não é real. Recomendou ao Conselho que quando for analisar esse tipo de documento, procure chamar o técnico responsável ou o Pró-Reitor para obter esclarecimentos. Explicou que o orçamento era exeqüível, tanto que foram 198 milhões para 2010 e mais de 200 milhões para 2011, ou seja, o orçamento previsto não estava aquém do orçamento a ser executado e a previsão já se sabia antecipadamente com seis meses. Comunicou que sabe, hoje, qual o orçamento de 2012 e já tem previsão do orçamento para 2013, diferente de outros tempos atrás, inclusive já sabia o que estava planejado, tudo de acordo com o orçamento institucional, então na hora da avaliação do Planejamento, acha que houve um equívoco, quando foi julgado que o previsto dentro do orçamento não era exeqüível. Salientou que todas as sugestões do Relator foram atendidas, como o planejamento online, a reavaliação das metas, dentre outras. Informou que existe dentro do sistema um somatório que fecha e bloqueia o Campus, se houver algum problema; o Conselheiro Marcus manifestou-se para agradecer ao Professor Albertino, Diretor do Campus de Salvador, pela transparência e pela forma que tem conduzido a divisão de recursos financeiros na Instituição, inclusive foi alocado algo em torno de 15% para a construção da única Clínica Escola e a primeira da Rede Federal de Educação Profissional do país inteiro, um recurso bem aquém do que foi destinado às quadras poliesportivas que estão sendo construídas em cada Campus. Ressaltou o seu desejo de parabenizá-lo porque, independente da posição política, todos tiveram o direito de levar seus pleitos, para discussão ampla, e o recurso foi dividido justamente, tendo outros setores recebido mais recursos que o de Radiologia. Entende que, na divisão de recursos, ninguém no Campus tem do que reclamar, tendo percebido que, depois da saída de algumas pessoas e de alguns setores do Campus de Salvador, foi possível comprar algo para o Curso de Radiologia, pois, hoje, tudo o que é planejado tem sido executado, sem nenhum empecilho, com toda a dedicação de pessoas que querem melhorar a Instituição, podendo isso ser verificado não só no Curso de Radiologia, mas também nos outros Cursos; a Senhora Presidente esclareceu que essa forma de distribuição de recursos não é uma posição somente do Professor Albertino é uma orientação da Reitoria. Procurou saber do Conselheiro quem dificultava essas compras; o Conselheiro Marcus respondeu que diversas pessoas e que existe até documento enviado à Reitoria, com o recebimento, contendo bilhete onde está colocado que devem ser aguardados os recursos gerados pelo próprio NTS. Abordou também as seguintes questões: Relatório de Gestão – disse que chamou à atenção, à época, que mais de 50% dos estagiários do IFBA estavam alocados na Reitoria com recursos de nove milhões, superior ao orçamento do maior Campus que é o de Salvador; Regimento Interno – falou que quase 80% dos cargos estão definidos para a estrutura meio, enquanto a estrutura fim que é o ensino, pesquisa e extensão, está minguada, precisando ter bastante atenção para a estrutura administrativa não ficar inchada; compra de equipamentos e de livros – citou como um problema grave a compra de equipamentos e de livros somente nacionalizados, pois o dólar é pago em média por dez reais. Acha que a Instituição precisa comprar livros importados e equipamentos através de compra direta, mas não consegue. Tomou conhecimento que dois técnicos foram a Brasília fazer curso sobre licitação e compra internacional e até o momento a Instituição continua gastando dinheiro desnecessariamente, quando poderia economizar 90% dos recursos, com a compra de equipamentos importados, mencionando o exemplo de um simulador comprado por cento e quatorze mil, quando custa dez mil dólares; políticas da Instituição – ressaltou que este Conselho precisa realmente discutir as políticas da Instituição e não somente a aprovação de contas e Planos de Cursos. Lembrou que ele foi terminantemente contra a assinatura do Plano de Metas, mas já que foi assinado deve ser cumprido; o Prof. Renato passou então a explicar que os problemas da importação são decorrentes principalmente dos entraves nos despachos aduaneiros. Quanto ao Curso da CGU, informou que dois servidores do Setor de Compras, da Reitoria, participaram em Brasília do citado Curso, mas existe a dificuldade dos despachos aduaneiros, além do problema do empenho não ser feito em dólar, mas sim em real. Mencionou que a Universidade faz a compra de equipamentos importados através de Fundação, tendo ultimamente o governo publicado um Decreto que facilita isso, quando for para inovação e pesquisa. Disse também que os Institutos geralmente não têm feito compra internacional e que na época de comprar equipamentos para Radiologia manteve contato com algumas Fundações e não obteve retorno; o Conselheiro Marcus perguntou se tem possibilidade de ser firmado um convênio entre o IFBA e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - FAPEX para ser feito o repasse de recursos financeiros e a Fundação fazer esse tipo de compra; o Prof. Renato respondeu que, hoje, é possível por causa de dois Decretos publicados. recentemente, um sobre a questão da transferência de recursos para a Fundação e o outro referente à importação de livros, mas a dificuldade é muito grande porque o processo licitatório é feito com desconto de 36% do preço praticado no mercado por livro, exceto para o importado, e isso não é possível por conta do processo licitatório exigir o desconto para a compra de livros; o Conselheiro Marcus procurou saber se não poderiam ser feitos dois processos; o Professor Renato respondeu afirmativamente, mas que os livros importados surgiram a partir da finalização do processo e como não é permitido ter dois processos licitatórios ao mesmo tempo, o próximo terá um item separado para a compra de livros importados; o Conselheiro Paulo Marinho disse que em Vitória da Conquista também tem esse problema com livros importados; o Professor Renato explicou que os pedidos de compra para o Curso de Radiologia vieram em nome do Núcleo de Tecnologia em Saúde – NTS e não em nome do Curso, como deveria ser, existindo inclusive um lembrete no processo para esperar a arrecadação do NTS; o Conselheiro Marcus falou que todos os pedidos foram enviados em nome do NTS, considerando que o Curso de Radiologia, à época, não existia, mas com a informação de que era para a implantação do Curso; o Professor Renato manifestou-se no sentido de que todos os pedidos de compra, para a implantação do Curso de Radiologia, foram atendidos, entretanto não foram comprados os que estavam em nome do Núcleo e o equívoco foi de quem fez a solicitação; o Professor Renato ressaltou o mérito da atual gestão no sentido de agilizar todos os processos. Recordou a excelente gestão de 2010, com todas as contas aprovadas pela CGU e pelo TCU, de forma bastante clara. Quanto aos indicadores do Acordo de Metas e Compromissos, firmados com o MEC, informou que estão distribuídos em todas as metas e ações institucionais. Com relação ao Planejamento, falou ainda que consta na Ata da Reunião que  apreciou esse documento, um pronunciamento de que a execução de três mil metas é impossível e de que as metas do IFBA são os dezenove itens institucionais, assinados com o MEC. Explicou então o Prof. Renato que as metas são feitas por cada Campus e o total levantado era de três mil metas e que, à época, a Instituição tinha dez Unidades, então das trezentas metas por Unidade, divididas por coordenação e curso, essas metas ficariam em torno de dez a quinze por curso, divididas assim: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Entende que houve um equívoco por parte do Conselho quando fez a apreciação do Planejamento, porque o orçamento estava compatível, o número de metas estava de acordo com o planejado por cada Campus e todas as metas estavam direcionadas para o Acordo de Metas. Salientou que a ampliação do número de alunos, redução da evasão e da repetência, ampliação da eficácia institucional, todos esses indicadores estão colocados no Acordo de Metas e todos esses elementos que foram acordados estão plenamente em consonância com as metas colocadas, mesmo as mais simples. Destacou que todos os Diretores assinaram o Acordo de Metas e que esse Acordo propiciou um recurso de trinta e cinco milhões no ano de 2011 e tem no Ministério um valor estimado em quase quarenta milhões para 2012; o Conselheiro Handerson disse que o referido Planejamento não estava bem estruturado e este Conselho decidiu, por unanimidade, devolvê-lo, para ajustes, estando isso registrado em Ata. Recordou que houve críticas mais ferrenhas em relação à quantidade exagerada de metas, que também está na Ata. Na oportunidade, salientou que o papel deste Conselho não foi cumprido no sentido de discutir as políticas da Instituição e na maioria das vezes o que fez foi aprovar Planos de Cursos. Falou que o Regimento Interno faz muita falta a Instituição, bem como o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para fazer a análise técnica mais detalhada dos documentos e ter a aprovação mais rápida do CONSUP, não precisando passar uma reunião inteira discutindo Planos de Cursos, papel esse que considera menor em relação a discutir as políticas da Instituição, embora não queira dizer que seja papel secundário; a Senhora Presidente ressaltou que é também papel do Conselho apreciar Planos de Cursos; o Conselheiro Handerson concordou, mas considerou que isso seria um papel menor; a Senhora Presidente disse que é uma atividade fim da Instituição e que não é menos importante, estando no mesmo patamar; o Conselheiro Handerson explicou que ensino e Planos de Cursos são coisas diferentes, mas não acha ensino menor, lembrando que ele sugeriu e este Conselho acatou as apresentações das Pró Reitorias de Ensino e do Planejamento, então para ele ensino não é menor; o Conselheiro Albertino parabenizou as apresentações da PROAP e da PRODIN. Considerou importantes as informações, que estão no site do IFBA, sobre os recursos disponíveis, os processos de licitação e os que estão sendo empenhados. Disse ter observado e a PRODIN pode dar o relato de que as reuniões, para discussão do Planejamento, são muito esvaziadas. Espera que a PRODIN e a PROAP, responsáveis pela parte mais operacional da gestão, consigam irradiar para os campi, as coordenações, os setores acadêmicos e administrativos e para os estudantes a necessidade do envolvimento com o Planejamento. Informou que a Diretoria do Campus de Salvador faz a divisão dos recursos financeiros com a participação de todos os membros da comunidade, conforme orientação da Reitora. Acha que a grande quantidade de Planos de Cursos, apreciados por este Conselho, não foram por conta da deficiência deste Colegiado, pela inexistência do CONSEPE ou por causa da transição da institucionalidade, mas sim decorrentes da falta de aprovação de muitos Planos de Cursos, desde à época que a Professora Aurina assumiu a Direção do até então CEFET. Destacou que este Conselho deve ser aplaudido e louvado porque conseguiu apreciá-los; o Conselheiro Ricardo perguntou qual foi a data da reunião que foi apreciado o Planejamento; a Secretária respondeu que foi em dezembro de 2010; a Conselheira Natália disse que ela trabalha com Planejamento Estratégico e com Relatório de Gestão e considera importante a aprovação das contas deste Instituto pelo TCU, sem ressalvas, porque a análise desse Órgão é feita nos mínimos detalhes. Elogiou a aludida aprovação; o Conselheiro Joilson falou sobre os itens 45, 46 e 47, constantes do documento apresentado pela PRODIM, que trata da capacitação de servidores para cursos de doutorado, mestrado e também de graduação, por não terem o custo total, especificando se seriam financiados pelo DINTER, MINTER ou pela Instituição; o Professor Anilson respondeu que os referidos cursos não tiveram custo, pois foi uma iniciativa individual dos servidores; o Conselheiro Joilson disse que isso devia ter sido registrado no Planejamento; o Conselheiro Ricardo Torres parabenizou os Professores Renato e Anilson pelos trabalhos apresentados. Lembrou que a partir dos anos de 2006 e 2007 ocorreram muitos avanços na Instituição. Na oportunidade, fez um apelo à Professora Aurina no sentido de que o representante do MEC no CONSUP seja um interlocutor mais direto do MEC, embora reconheça a boa vontade do Reitor do IfGoiano, atual representante desse Ministério. Ressaltou que, quando o Professor Renato assumiu a PROAP, houve uma agilidade nos processos, inclusive nos de Eunápolis; a Senhora Presidente disse que aceita as observações feitas pelos Conselheiros e que procura melhorar as ações e os atos e tem certeza que as colocações dos Conselheiros são no sentido da Instituição crescer com qualidade. Não tem dúvidas que muitos erros são cometidos, mas a meta é que se acerte ao máximo e que se busque fazer deste Instituto um dos melhores. Reconheceu que existem erros sim, mas se orgulha do resultado que tem sido alcançado e que não é fácil para um gestor não ter o Regimento Geral da Instituição aprovado. Disse que tentou democratizar ao máximo para que a comunidade participasse da discussão do Regimento, mas como a Comissão não chegou a concluir o trabalho, constituiu um Grupo de Trabalho, do qual o Prof. Renato está à frente para compilar todas as propostas e trazer o Regimento para apreciação este Conselho. Comunicou que, conforme sugestão da Procuradoria Jurídica, o Regimento pode ser submetido à apreciação do CONSUP e, num prazo estabelecido, voltar ao Conselho com os ajustes propostos pela comunidade e pelo Colegiado. Lembrou que na primeira reunião, no final de 2009, foi constituído um grupo de trabalho, formado por Conselheiros, para elaborar o Regimento do CONSUP e até o momento não foi concluído; o Conselheiro Munduruca, um dos integrantes da comissão, informou que a proposta está pronta para ser enviada ao CONSUP, porém não foi possível por conta de alguns entraves, inclusive pela falta do Regimento Geral; a Senhora Presidente explicou que para estabelecer as normas deste Conselho, por ser ele soberano, não precisa do Regimento para seu funcionamento. Quanto aos recursos da Reitoria, mencionados pelo Conselheiro Marcus, explicou que eles vão zerar no final do ano, porque todas as necessidades dos campi podem ser supridas com esses recursos; o Prof. Anilson e a Senhora Rivailda agradeceram a oportunidade e se retiraram da reunião, para irem participar de outra reunião; o Prof. Renato esclareceu que os nove milhões citados do orçamento da Reitoria, na realidade são dois milhões e meio, pois os demais recursos são destinados aos campi a serem implantados no Plano de Expansão, Fase II, Feira de Santana, Seabra, Irecê e Jacobina. Informou que tem alguns recursos que estrategicamente dentro do orçamento não foram descentralizados para serem utilizados. Citou as várias ações desenvolvidas nos campi usando recursos oriundos da Reitoria, como os de Salvador, Porto Seguro, Valença e Barreiras; a Conselheira Natália falou ter tido um aprendizado muito positivo neste Conselho, agradecendo a oportunidade de conhecer mais de perto a Profª Aurina, por quem tem grande admiração, bem como os Conselheiros e a Secretária. Depois dessas palavras, ela retirou-se da reunião; o Conselheiro Paulo André disse que o Planejamento, hoje, tem um novo perfil pelo intuito da Pró-Reitoria trabalhar o orçamento junto com o Planejamento, então com essa metodologia se busca realizar a programação orçamentária, inclusive quando da elaboração desse documento, sempre se orienta que procurem trabalhar conforme o limite orçamentário para aquele exercício, visando utilizar o orçamento liberado para aquele ano, então atualmente o Planejamento é um pouco maior do que os anteriores, porque se conseguiu fazer com que as pessoas entendessem a importância desse documento e participassem da sua elaboração, apresentando seus Planejamentos; o Conselheiro Marcus Navarro disse que, antes do Prof. Renato sair, irá apresentar o documento, que trata da Recomendação número 71/2011-PRDF/MPF, referente ao Procedimento Administrativo número 1.16.000.001739/2011-84, instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Distrito Federal, por ele, como Coordenador de Tecnologia em Saúde do IFBA, noticiando a prática em diversas Instituições Públicas e Privadas, de solicitação de radiografias para exames admissionais, periódicos e periciais. Falou que há 04 anos, tenta retirar desta Instituição o exame de Raio X de tórax, por ser proibido nos exames admissionais e ocupacionais. Informou que o IFBA há 03 anos solicitava abreugrafia para todos os alunos, exame que é proibido no país há 13 anos, mas deixou de fazer essa solicitação. Como ele não conseguiu que a Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP tirasse do rol do elenco dos seus exames o Raio X de tórax, resolveu  fazer uma representação junto ao Ministério Público Federal, em Brasília, sobre essa prática no país, tendo o Ministério Público feito uma recomendação ao MPOG, dando o prazo de quinze dias para isso acabar e acha importante o Professor Renato estar atento porque é desperdício de dinheiro público, é uma exposição desnecessária dos trabalhadores, além de ser poluição do meio ambiente. Falou que só as empresas de saúde ocupacional estão ganhando dinheiro com esse exame, que é proibido há muito tempo. Solicitou que essa Recomendação seja enviada para todos os campi porque continua o exame sendo solicitado, o que é um absurdo, por ser um exame proibido no país, há 13 anos e  não deve ser solicitado no admissional, tendo Instituição que chega a pedir 10 Raios X a cada 06 meses; a Senhora Presidente agradeceu ao Conselheiro pelo esclarecimento prestado. Agradeceu também pela contribuição prestada, por ter submetido essa questão aos Órgãos de Controle; o Conselheiro Marcus disse que trouxe a matéria ao Conselho, porque foram encaminhados diversos documentos nesse sentido à DGP e essa Diretoria simplesmente não os levou em consideração.  Entende que não faz sentido pedir um exame que é proibido sem nenhuma justificativa e insistir na solicitação desse exame; a Senhora Presidente então falou que o Conselheiro quando fizer encaminhamento desse tipo pode fazê-lo através da Reitoria; o Conselheiro Paulo Marinho procurou saber se o servidor não tem obrigação de fazer esse exame; o Conselheiro Marcus respondeu afirmativamente, mas informou que a DGP não dá posse se o servidor não apresentar esse exame. Comunicou que o IFBA está solicitando esse exame até para estudantes; o Prof. Renato explicou que os exames admissionais não constam no Planejamento, mas sim os exames periódicos, que compreendem exames de laboratórios e outros de rotina, lhe parecendo que não é exigido o Raio X. Recomendou que seja verificado com a DGP se já tem empresa contratada para realizar os exames periódicos; a Senhora Presidente esclareceu que o servidor não é obrigado a realizar esses exames; o Prof. Renato informou que a DGP está coordenando essa ação e ele já falou com o seu Diretor sobre a urgência do cumprimento da legislação quanto ao assunto. Sugeriu que o documento, ora apresentado pelo Professor Marcus, seja enviado à DGP; a Senhora Presidente falou que será enviada cópia da referida Recomendação à Diretoria de Gestão de Pessoas, para que sejam adotadas as providências necessárias para o atendimento. O Professor Renato retirou-se da reunião.                                                                                                                                                                                                             2.3 Proposta de reformulação da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Geografia, do Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Elieser.  Antes do Relator fazer a apresentação do Parecer, a Senhora Presidente submeteu à apreciação deste Conselho o documento, a seguir transcrito:  “Magnífica Reitora, Solicito na condição de coordenador atual da licenciatura em GEOGRAFIA participar da reunião do próximo CONSUP a fim de possibilitar esclarecimentos em relação à proposta de alteração da matriz curricular do referido curso. Certos de vossa aquiescência agradecemos antecipadamente, Ronaldo Maia França Coordenador do curso de Geografia” Considerando que a referida solicitação foi acatada pelo CONSUP, o Prof. Ronaldo adentrou à sala de reunião. O Conselheiro Albertino assumiu a presidência deste Conselho, tendo em vista a necessidade da Senhora Presidente se ausentar da reunião, por pouco tempo. O Relator então passou a apresentar o seu Parecer, no qual informa que a proposta está devidamente formatada, estando todos os itens atendendo ao disposto na legislação específica. Comunicou também que o Projeto desse Curso teve como Relatora a Profª Rosicler, na reunião de 10/08/2010, a qual recomendou a sua aprovação com ressalvas, o que foi acatado, à época, por este Conselho.  Estão relacionadas, no Parecer, as alterações curriculares solicitadas, de acordo com o documento da Comissão de Implantação do Curso. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “Considerando que o curso teve um acréscimo na sua duração passando de oito a nove semestres e como a legislação vigente somente estabelece o limite mínimo de seis semestres, e como todas as outras alterações solicitadas não comprometem o curso na sua concepção original, e contribuem para o equilíbrio da matriz e a redução da evasão, somos de parecer que este conselho aprove a alteração curricular proposta e que sejam também providenciadas, por parte da comissão de implantação do curso de Licenciatura em Geografia, as correções recomendadas pela Conselheira Relatora Profª Rosicler Terezinha Sauer na reunião do CONSUP de 10 de agosto de 2010.” O Senhor Presidente colocou em discussão o Parecer, estando registradas as seguintes manifestações: o Conselheiro Handerson procurou saber se a proposta de inclusão é de uma ou de duas disciplinas no TCC; o Relator respondeu que é de uma; o Conselheiro Ricardo Torres falou que, às vezes, os ajustes solicitados pelos Relatores não retornam para eles verificarem se foram atendidos; o Conselheiro Albertino disse que o prazo deve ser estabelecido no Parecer. O Parecer foi aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Prof. Ronaldo, o qual primeiramente agradeceu a Conselheira Rosicler, pelo primeiro relato desse Projeto, aprovado pelo CONSUP, com ajustes. Salientou que o trabalho da Relatora foi diligente, inclusive manteve, à época, um diálogo com a comissão de implantação do curso. Informou que depois do processo de aprovação do curso, foi iniciado o trabalho de reformulação da matriz curricular do Curso, tanto é que esse projeto retornou ao Conselho no sentido de fazer alterações contextualizadas e em cima do perfil encontrado, a partir da constituição da turma inicial. Falou que existem trabalhos sendo realizados não apenas no Campus de Salvador, mas também nos campi do interior, com base no que foi proposto por Lei, a partir da institucionalização das Licenciaturas nos Institutos Federais e essa Lei reza que os recursos materiais e profissionais, para o funcionamento dessas Licenciaturas, estejam postos a partir da prerrogativa da Lei. Ressaltou que a sua fala é no sentido de solicitar a este Conselho, órgão máximo desta Instituição, que adote as providências no sentido de viabilizar as condições necessárias para o funcionamento do Curso de Licenciatura em Geografia, bem como das demais  Licenciaturas, inclusive as dos campi do interior, conforme estabelece a Lei. Informou que tem tomado conhecimento, mediante os diálogos com outros Coordenadores, de que a estrutura como se encontra está difícil para que se dê andamento a esses Cursos. Falou que já apresentou à Diretoria de Ensino do Campus de Salvador uma proposta de articulação de Seminários, importantes para a Instituição, além de um processo de capacitação permanente, vinculados à área de educação e às condições específicas, mas é preciso que a estrutura do Curso esteja garantida. Acha que este Conselho deve ter essa responsabilidade institucional no sentido de o IFBA conseguir atender ao que foi acordado por este Instituto no Acordo de Metas, pois não é possível as coisas serem realizadas de maneira amadorística, sem ter pessoal de apoio, nem uma Secretaria para esses Cursos. Ressaltou que a sua vinda aqui tem também esse sentido, além de trazer possíveis esclarecimentos ao processo, ora analisado, o qual particularmente não precisou da sua intervenção. Como Coordenador de Curso Superior, informou que está implementando dentro de uma estrutura técnica e tecnicista um Curso na área de Ciências Humanas, hoje, existindo uma grande procura para a nova turma do 1º semestre 2012, diferentemente do que se pensava que não tinha demanda para esse tipo de Curso. Comunicou também que esteve na rede particular de ensino dialogando permanentemente sobre o processo formativo de professores. Ressaltou que o Curso de Licenciatura em Geografia possui discentes que querem ser professores de Geografia e que estão sendo implantadas algumas inovações metodológicas, estando o Curso atualmente oferecendo três disciplinas, com seis professores dividindo efetivamente essas disciplinas, o que não é comum em graduação, contudo a aceitação por parte do corpo discente tem sido fantástica, em função do diálogo que se estabelece e da possibilidade interdisciplinar que está posta numa metodologia inovadora como essa.  A Senhora Presidente já tendo retornado à reunião, agradeceu a presença esclarecedora do Prof. Ronaldo, dizendo que espera que ele continue se empenhando na realização desse trabalho e, se precisar, pode continuar cobrando da Reitoria e do Diretor do Campus de Salvador as providências aqui solicitadas. O Professor Ronaldo retirou-se da reunião.  2.4 Projeto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Relações Identitárias, Memória Educação: Revisitando o Imaginário Social do Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Paulo Marinho. O Relator comunicou que fez algumas indagações à Coordenadora do Curso, Profª Maria Conceição Araújo, inclusive sugeriu a mudança do título do Curso para: Especialização em Relações Identitárias, Memória e Educação, tendo a mesma concordado com essa alteração. Disse que tomou conhecimento de que existe um convênio firmado entre a Prefeitura de Vera Cruz e o IFBA e que em reunião com o Secretário de Educação do município ficou acertado que o Curso ficaria sob a responsabilidade da Prefeitura. Apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta atende às exigências das Resoluções nº 05, de 16/07/1999 do CD/CEFET-BA e nº 04, de 24/04/2008 do CONSUP/IFBA, com as seguintes ressalvas: necessidade de parecer favorável do Setor Financeiro na Planilha de Custo; ausência dos anexos A e B, respectivamente: Termo de anuência dos Docentes, com a ciência do Departamento ao qual o mesmo está lotado e Currículo Lattes dos Docentes; falta o número de vagas que serão disponibilizadas aos Servidores do IFBA. Ao final, propôs a aprovação da proposta do Curso, desde que as solicitações de ajustes, constantes do Parecer, sejam atendidas. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Marcus sugeriu que fossem feitas as adequações da planilha e o Projeto retornasse a este Conselho, para nova apreciação. Salientou que este Conselho tem a prática de aprovar e depois fazer as adequações, mas nesse caso não concorda com esse procedimento; a Conselheira Dicíola concordou com o Conselheiro Marcus. Citou que lá no Campus de Barreiras foi firmado um convênio com a Prefeitura e algumas dificuldades foram encontradas para a sua execução. No seu entendimento, a implantação do Curso deve ser objeto de estudo minucioso, considerando que no próximo ano haverá eleição e o novo prefeito poderá dar ou não continuidade ao convênio; o Conselheiro Joilson explicou que pela temática, pelo título, percebeu que esse Projeto é para atender à antiga Lei 10860, mas hoje já tem outra relacionada à questão da africanidade.  Recomendou que o Projeto quando retornar a este Conselho tenha pelo menos o conjunto das disciplinas; a Senhora Presidente informou que vários campi novos têm encontrado dificuldades com convênios celebrados com as Prefeituras. Acha que deve ser celebrado um novo convênio especificando as responsabilidades de cada um, não deixando a Prefeitura com toda a responsabilidade,  principalmente, no que diz respeito a pagamento; o Conselheiro Ney disse que leu o Projeto do Curso, a ser oferecido em Vera Cruz, voltado aos servidores da Prefeitura desse município e considera descabido no título constar Campus de Salvador e no Projeto Vera Cruz, inclusive a ementa é voltada ao Campus de Salvador, fugindo ao público alvo. Disse que olhou a ementa, o programa das disciplinas e tudo é voltado para as relações étnico-raciais. Comunicou que na planilha de custo tem o valor de remuneração dos professores, inclusive os do IFBA, que atuarão no curso, receberão pagamento por ministrarem aulas; o Conselheiro Albertino falou sobre a relevância da proposta pedagógica apresentada, pois o curso está dentro de uma perspectiva de resgate da dívida histórica que o Brasil tem com os afrodescendentes. Concordou com a mudança do nome do Curso e com a possibilidade do Curso ser aprovado, desde que sejam dadas as condições efetivas para o Curso ser ofertado. Sugeriu que o Projeto seja aprovado e a autorização da oferta fique condicionada ao Campus ter os recursos próprios; o Conselheiro Jorge Leite sugeriu que haja uma decisão do Colegiado quanto à aprovação com ressalvas. Elogiou os Projetos do Campus de Vitória da Conquista, que ele relatou, por terem sempre um Parecer do Chefe do DEPAD com a informação da disponibilidade orçamentária. Acha que deveria ter um modelo seguido para todos os campi. Disse que já se manifestou em reunião que o Projeto Pedagógico deveria ser separado do Projeto de Implantação, porque, às vezes, este Colegiado aprova Plano de Curso faltando professores, laboratórios e quando chega na execução tem uma série de problemas. Falou que fica constrangido quando sugere a aprovação com ressalvas e gostaria de deixar a reflexão de que fossem aprovados os Planos de Cursos como um todo ou os Projetos Pedagógicos, que poderão servir a outros Campi e, no segundo momento, se aprovaria a execução orçamentária; o Conselheiro Marcus colocou a sua preocupação de que o Projeto Pedagógico sendo aprovado dessa forma, isso não venha a ser um instrumento de pressão contra o próprio Diretor do Campus para a implantação do Curso; a Conselheira Eloisa falou que a Prefeitura de Vera Cruz tem a responsabilidade de cento e oitenta e um mil reais; o Conselheiro Albertino procurou saber se o corpo docente é todo da casa; o Conselheiro Joilson respondeu que tem professores de fora da Instituição;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a Senhora Presidente recomendou que a gestão orçamentária conste do convênio; o Conselheiro Joilson perguntou se o Curso poderia ser gratuito, no caso da Instituição ter o quadro profissional; o Conselheiro Paulo Marinho explicou que o Curso vai ser ministrado junto à Prefeitura de Vera Cruz para os docentes de lá da Secretaria da Educação; a Senhora Presidente acha que esse Projeto foi elaborado pela Comissão, com base no convênio que o IFBA tem com a prefeitura Vera Cruz, só que o convênio é voltado para a extensão. Depois de ampla discussão, este Conselho decidiu que os ajustes recomendados no Parecer sejam atendidos, retornando o projeto para nova apreciação, apresentando o convênio firmado com a Prefeitura de Vera Cruz. 2.5 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT – 2012. A Senhora Sheila informou da impossibilidade do comparecimento da Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna, a esta reunião, por isso ela fará a apresentação desse Plano. Em seguida, falou que o PAINT contém todas as ações que a Auditoria irá realizar no decorrer do ano de 2012, estando dividido em duas partes a textual e a das planilhas.  Disse das dificuldades encontradas para os trabalhos in loco serem desempenhados pela Auditoria, uma vez que só dispõem da Coordenadora e de uma Auditora, mas no próximo ano, com a vinda de novos servidores para o setor será possível realizá-los. Fez a leitura do documento, inclusive das diretrizes que compõem o Plano: Controle de Gestão, Gestão Financeiro-Contábil, Gestão Patrimonial, Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços, Gestão de Pessoas e Fortalecimento da Gestão, passando a mencionar as suas ações. Na oportunidade, o Conselheiro Marcus sugeriu que o documento fosse novamente apresentado na próxima reunião, para uma melhor compreensão dos Conselheiros. A Senhora Presidente explicou que ela não estava conseguindo acompanhar a leitura porque os documentos distribuídos estavam incompletos, solicitando que o PAINT completo fosse disponibilizado na pasta do CONSUP, para voltar a ser analisado. O Conselheiro Joilson comunicou que já foram indicados os dois novos membros do Sindicato para o CONSUP e que em fevereiro próximo ele estará se afastando da Instituição para realizar o doutorado na UNESP, em Rio Claro, São Paulo, sendo essa a sua última participação neste Conselho. Agradeceu o período que esteve neste Conselho representando o SINASEFE, sendo para ele um período de crescimento e uma oportunidade de conhecer mais a Instituição. A Senhora Presidente agradeceu a participação do Conselheiro neste fórum, esperando que depois do doutorado ele continue dando a sua contribuição valiosa a este Instituto. O Conselheiro Joilson ausentou-se da reunião para dar aula no Campus de Salvador. A Conselheira Elienai procurou saber se nesta última reunião seriam apreciados os calendários acadêmicos pós-greve. A Senhora Presidente respondeu que irá falar sobre isso na parte do Expediente, depois do pronunciamento do Conselheiro Ney sobre proposta de ajustes no Regulamento para Remoção, já aprovado por este Conselho. 03. Expediente. A Senhora Presidente passou a palavra ao Conselheiro Ney, o qual disse que na última reunião de 31 de agosto foi aprovado o Regulamento para Remoção de Servidores, quando houve vários debates e decidiu-se por retirar uma cláusula que impunha a necessidade do servidor, para participar do Processo Seletivo do Edital de Remoção não estar respondendo a processo administrativo ou sindicância. Depois, surgiram algumas reclamações no Intracefet, por conta do Inciso III do Art. 20 se referir ao mesmo assunto e não ter sido excluído, então achou por bem retornar essa questão aqui novamente, para apreciação do Conselho. Falou também que a DEAP/DGP fez um encaminhamento à Reitora solicitando a retirada do referido Inciso e do § 2º, alíneas a) e b) do Art. 13, alíneas essas que tratam de declarações emitidas pela Secretaria de Saúde do Município. Explicou que a proposta de exclusão, dessas alíneas, foi apresentada por ele, como Relator, mas o Conselho votou por ser facultado ao servidor apresentar os referidos documentos. Ao final, este Conselho acatou as duas propostas. Dando prosseguimento, a Senhora Presidente informou que a greve no IFBA teve a duração de quase três meses e que está sendo encaminhada aos campi orientação no que diz respeito à reformulação dos calendários acadêmicos. Espera que o novo calendário seja feito da melhor forma possível, mantendo os 200 dias letivos e que se busque resolver as questões mais específicas, principalmente àquelas que envolvem os estudantes que estão concluindo seus cursos, que pretendem ingressar nas Universidades e que prestaram exame do ENEM. Comunicou que não recebeu os calendários, mas gostaria de apresentá-los nesta reunião. Falou também do seu desejo dos calendários serem bem similares, levando em conta que o IFBA possui muitos campi, para que não sejam tão diversificados. Disse que recebeu orientação do MEC sobre o corte de ponto para aqueles que fizeram greve, mas a decisão do Conselho dos Dirigentes foi contrária. Acredita que deve ser negociado com o Ministro do Planejamento e da Educação para que não haja corte de ponto e conseqüentemente o novo calendário deve ser feito com as reposições necessárias. O Conselheiro Jorge Leite comunicou que fez parte da Comissão para elaborar o calendário do Campus de Santo Amaro e quando foi realizada uma assembléia, muitos pais presentes exigiram aulas aos sábados, mas os técnico-administrativos não têm sido favoráveis a isso. A Senhora Presidente disse que o professor precisa do apoio do técnico. Considerando a greve, a Conselheira Franciele procurou saber se os alunos, que estão concluindo o curso, prestaram o ENEM e querem ingressar na Universidade, poderão receber o certificado de conclusão do ensino médio. O Conselheiro Albertino respondeu que para os cursos integrados não existe essa possibilidade, mas se o aluno tiver mais de 18 anos e tiver prestado o ENEM com a nota de corte acima do estabelecido, o próprio certificado do ENEM o habilita a prosseguir os estudos, isso se no dia do ENEM ele tiver 18 anos e obtiver a nota de corte acima, se for menor de idade não pode. Ressaltou a necessidade de se tentar abreviar ao máximo a conclusão dos cursos. Lembrou que muitos estudantes estão fazendo concurso para a Petrobrás, para a CHESF, além de desejarem ingressar nas Universidades. 04. O que ocorrer. Neste item, a Senhora Presidente comunicou sobre o concurso público do IFBA para professores, oferecendo mais de 316 vagas, estando o Edital sendo examinado pela Procuradoria. O Conselheiro Jorge Leite falou que este Conselho aprovou o Regulamento de Remoção e está tratando de Concurso Público sem estar publicado o Edital de Remoção, quando o Edital deve ser elaborado antes do Concurso. o Conselheiro Albertino explicou que na Resolução, que aprova o referido Regulamento, consta que os processos de remoção, até aquela data, seriam avaliados. Disse que a maior quantidade de pedidos de remoção foi destinada ao Campus de Salvador, não só provenientes dos campi do IFBA, mas também de outros Institutos, principalmente do IFBaiano. O Conselheiro Jorge Leite informou que, durante o processo de elaboração do Regulamento, o Diretor da DGP colocou no Intracefet que estavam suspensas as remoções até que o Regulamento fosse aprovado, mas se a Resolução faz essa ressalva, tudo bem. A Senhora Presidente disse que, conforme orientação da Procuradoria, as pessoas que deram entrada em processos, antes da data da aprovação da Resolução, elas não devem ser atendidas, com base no teor da Resolução. Em seguida, passou a palavra aos Conselheiros, sendo registradas, as seguintes manifestações: a Conselheira Dicíola informou que tem um ano e 04 meses neste Conselho e com certeza teve um crescimento positivo em relação às discussões, às divergências e aos embates de idéias. Salientou o seu prazer de conhecer todos que integram este Conselho, esperando que muitos retornem para continuar o convívio; a Conselheira Franciela disse que aprendeu bastante durante o período que passou neste Conselho e amadureceu muito, percebendo que os Conselheiros sempre estiveram buscando melhorias para este Instituto, inclusive para os alunos. Na oportunidade, destacou a gestão maravilhosa da Profª Dicíola, como Diretora Geral do Campus de Barreiras, considerando que em tão pouco tempo já eram percebidas as melhorias no Campus;  a Conselheira Elienai falou que nesse breve tempo de convívio neste Conselho foi um período produtivo e de muita aprendizagem, desejando votos de um Feliz Natal; as Conselheiras Dicíola, Franciela e Elienai se ausentaram da reunião, considerando o horário do vôo; a Senhora Presidente informou que recebeu algumas indicações de representantes da sociedade civil para o CONSUP; o Conselheiro Ricardo Torres solicitou que sejam adotadas providências para que o MEC indique seu representante do próprio Ministério, para ser interlocutor direto; a Senhora Presidente disse que essa reivindicação já foi feita no Conselho de Dirigentes. Falou que os setores do MEC possuem muita escassez de servidores, mas fará tal solicitação. Agradeceu aos Conselheiros pelas contribuições recebidas, pedindo desculpas se no afã de alguma discussão ela falou algo de forma indevida. Desejou que a Instituição cresça cada vez mais, reconhecendo neste Conselho a qualidade de excelência; o Conselheiro Paulo Marinho informou que o Conselheiro Ney foi seu Chefe de Gabinete, por 05 anos e meio, e gostaria em público de agradecer o trabalho correto, realizado por ele, inclusive um exemplo de profissional, além de sua experiência no CONSUP, resolvendo assim indicá-lo para assumir a Direção da Unidade Avançada de Brumado, considerando que o Professor Leonardo solicitou a sua saída para realizar o doutorado; a Senhora Presidente comunicou que a Unidade passará a ser Campus de Brumado; o Conselheiro Paulo Marinho disse que conforme informação obtida da Reitora e da PROAP o primeiro campus a ser construído,  no ano que vem, será o de Brumado; o Conselheiro Ney agradeceu as palavras proferidas pelo Professor Paulo Marinho. Agradeceu também ao Conselho pelo aprendizado durante esses dois anos de convivência com todos. Pediu desculpas àqueles que talvez possa ter de algum modo, ofendido, ou não ter tido sabedoria no tratar; o Conselheiro Jorge Moreira falou que toda despedida tem um lado um pouco melancólico da saudade, mas quer não se deixar tomar pela emoção, mas sim pela razão para agradecer a todos os Conselheiros a experiência aqui vivida e historicamente está aprovado que um governo forte ele tem que ter uma imprensa livre e uma oposição forte, porque é essa oposição forte que vai fiscalizar e induzir a gestão a ter mais cuidado nas suas ações. Acha que este Conselho foi forte, porque ele conseguiu essa simbiose dos Conselheiros terem a liberdade o tempo todo de serem francos e defenderem o que acreditavam, inclusive teve na oposição uma postura de luta, sempre visando a melhoria da Instituição e em momento algum ele percebeu que quando um determinado grupo se colocava contrário a uma posição ele estava defendendo em causa própria. Disse que representou os discentes do Campus de Porto Seguro e algumas conquistas foram asseguradas neste Conselho. Acha que o município é outro e a educação lá passa a ter outro direcionamento até porque o PROEJA está hoje sob a supervisão do Campus de Porto Seguro, o que tem feito com que a própria educação municipal procure se enquadrar melhor na questão da proficiência da educação. Apresentou agradecimentos e a promessa de continuar lutando pelo Instituto, esperando que ele possa regressar ao CONSUP. Desejou felicidades aos integrantes deste Conselho e que continuem alcançando o sucesso que até agora alcançaram; o Conselheiro Paulo André agradeceu a oportunidade de ter participado deste Conselho, na qualidade de suplente, comparecendo às reuniões nas ausências do representante titular. Disse ter seis anos de serviço público e para ele foi uma experiência nova integrar este Conselho Superior, sendo um aprendizado muito grande, passando a ter outras visões que realmente não tinha. Pediu desculpas por algumas falhas, se porventura cometeu, mas que não foram propositais; o Conselheiro Jorge Leite falou que as reuniões do CONSUP sempre acontecem nos dias das aulas do seu curso de doutorado. Disse também ser contra o princípio da reeleição, por achar que outros devem ter a oportunidade de conhecer mais a Instituição. Lembrou que, em função da Ifetização, dos vácuos institucionais, o Conselho iniciou com problemas, mas com o tempo muitas coisas foram melhorando. Reconheceu não ser fácil ser Conselheiro, especialmente quando se é eleito pelos seus pares, por existirem as cobranças. Agradeceu por essa participação no Conselho e fez votos que o próximo Conselho aprove o Regimento e que cobre das Pró-Reitorias a implantação das políticas importantes para a Instituição. Acha que este Conselho conseguiu aos poucos obter a confiança da comunidade e a Instituição está avançando nisso. Considerou que foi uma experiência boa a sua participação neste Conselho, pois cresceu e aprendeu muito com as pessoas daqui pelas visões diferentes; a Conselheira Rosicler agradeceu aos colegas, companheiros deste Conselho, ratificando a experiência positiva já dita pelos colegas. Confessou que no início ficou receosa de estar participando deste Colegiado, por causa dos embates muito fortes, mas acha que depois chegou a um equilíbrio. Acredita que todos estão aqui em busca dos mesmos objetivos e que o Conselho está num momento muito bom, mas por ela ter outros interesses no momento não irá se colocar como candidata; o Conselheiro Marcus disse que as pessoas precisam participar deste Conselho para entenderem como esse fórum funciona. Lembrou a sua participação como Conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE do ex-CEFET, bem como na Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, por muitos anos, e acha que nada mais justo do que outra pessoa ter a oportunidade de participar do CONSUP. Espera ter contribuído com a Instituição nesse período de atuação como Conselheiro, tendo a preocupação de sempre tentar avaliar os projetos, as propostas do ponto de vista de viabilidade e de cuidado com a Instituição, embora tivesse vários pontos divergentes. Acha que mostrou claramente durante a sua participação neste Colegiado que ele procurou defender posições da Instituição e não para agradar a Reitoria ou ser contra a Reitoria. Informou que está terminando um ciclo de três anos do Curso de Radiologia e que ele foi nesse período Coordenador de Área e Coordenador de Curso, além de Conselheiro, estando se desligando das respectivas Coordenações. Falou que esse Curso ao ser avaliado pelo MEC obteve a nota cinco; o Conselheiro Handerson achou que a sua experiência foi rica neste Conselho, considerando que o seu trabalho aqui foi realizado com honestidade e que jamais nessa mesa ou em qualquer mesa ele foi contra ou a favor da Reitoria, embora a Reitoria saiba que ele foi oposição no momento da eleição, mas o que tem é uma Instituição centenária que deve ser maior que todos aqui presentes. Entende que o papel do Conselheiro é ser crítico e analisar as coisas e em momento algum ele falou aqui sem fundamento, sem estar buscando respaldo teórico, respaldo legal, respaldo nas condições de ter sido crítico. Manifestou-se no sentido de que valeu a pena a sua participação neste Conselho, mas não irá concorrer de novo à eleição por estar na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, tentando fazer o melhor lá, embora não seja contra a reeleição. Salientou a importância de não perder o vínculo com esta Casa, que lhe deu a base do ponto de vista humano, técnico, político e, por ser ex-aluno, tem muito carinho por ela. Pediu desculpas se ele, alguns momentos, se excedeu, mas é por conta da sua paixão em defender as coisas e as causas; o Conselheiro Julio disse da sua felicidade de ter participado do CONSUP e quer fazer coro às palavras do Conselheiro Handerson inclusive quanto ao objetivo dos Conselheiros estarem aqui para construir a Instituição, representando cada um seu segmento. Falou que infelizmente não poderá tentar renovar o mandato, porque vai alcançar novos espaços, agora, como nível superior. Comunicou que há mais de um terço da sua vida ele está nesta Instituição, o que tem sido muito válido. Quis externar a sua emoção de ter atuado neste Conselho e os espaços ocupados dentro da Instituição, como representante dos discentes. Apresentou parabéns ao Conselho pelo trabalho realizado nestes dois anos e pelas intervenções de cada um, tanto individual quanto coletiva, para a construção de uma Instituição melhor; a Conselheira Eloisa informou que ela não irá se despedir deste Conselho porque continuará como representante da APUB, por mais um ano e, quando finalizar esse período, a APUB indicará alguém para substituí-la. Disse que o seu suplente será um servidor do IFBA. Considerou essa experiência aqui muito boa, inclusive quando vai à Brasília tem a oportunidade de passar aos outros Institutos conhecimentos que adquiriu neste Conselho; o Conselheiro Albertino considerou este fórum um espaço muito importante de convivência, de discussão, com a possibilidade de divergência no patamar das concepções das idéias. Fez um agradecimento especial ao Professor Eliezer, pela disposição e atenção nos trabalhos aqui realizados, além de ter sido o Conselheiro que mais emitiu Pareceres. Reconheceu que cada Conselheiro tem a sua particularidade e acredita que os trabalhos realizados tiveram uma boa repercussão. Manifestou-se favorável às transmissões das reuniões do CONSUP através de webconferência, para as pessoas terem conhecimento do grau de responsabilidade que os debates acontecem aqui e vivenciem essa experiência dos Conselheiros, mas precisa isso ser verificado junto ao setor competente; o Conselheiro Jorge Freitas falou que compareceu a poucas reuniões por ser  membro suplente. Tem observado que novas pessoas estão chegando a este Instituto com idéias de renová-lo e isso é muito bom. Mencionou que durante a paralisação surgiu a proposta do Campus de Simões Filho oferecer curso superior; o Conselheiro Eliezer agradeceu o convívio que teve com todos os membros deste Colegiado, cada um com as suas particularidades. Para ele é nas diferenças que se vai somando as habilidades de cada um e se tem ao final um resultado bom. Informou que o seu desejo é ficar neste Conselho o tempo necessário para dar a sua contribuição, mas sabe que o mandato é temporário e ele não irá se candidatar a Diretor Geral do Campus de Simões Filho, assim brevemente estará se desligando deste Colegiado. A Senhora Presidente agradeceu aos Conselheiros o empenho com que realizaram os trabalhos durante esses dois anos de mandato. Disse que sentirá saudades dos que estão se despedindo do Conselho, dedicando a eles um carinho especial. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada.
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