
                                      

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

                                                                                      ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
                                                              DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA  
                                                              EM 03 DE AGOSTO DE 2011
                                                                                                                    

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e onze, às oito horas, foi realizada a 1

3ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal de 2

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 3

39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina 4

Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante 5

titular do MEC, Prof. José Donizete Borges; representante suplente da 6

Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representante 7

titular da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Dr. Augusto César Rios 8

Leiro; representante titular da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Prof. 9

Caiuby Alves da Costa; representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos 10

Pinto; representante titular do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de 11

Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Joilson Cruz 12

da Silva; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola 13

Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro –14

Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino 15

Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira –16

Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação Básica, 17

Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite, Profª Rosicler 18

Teresinha Sauer, Prof. José Jorge Mendes de Freitas, Prof. Jorge Costa Leite 19

Junior; representante suplente docente do Ensino Superior, Dr. Carlos Alex de 20

Cantuária Cypriano; representantes titulares discentes da Educação Profissional 21

Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira e Sra. 22

Franciela Rosa de Jesus; representante suplente discente do Ensino Superior, Sr.23

Paulo Jesus Costa Esteves; representantes titulares dos servidores técnico-24

administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sra. Elienai Barroso de 25

Lacerda, Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos e Sr. Acimarney Correia Silva 26

Freitas; representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Sr. Paulo 27

André Queiroz Ferreira. Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. 28

Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna. Justificaram as 29

ausências, as representantes titulares: Sra. Natália Sudislowski – Federação do 30

Comércio; Sra. Cristina Alves Pinto – discente do Ensino Superior. Os trabalhos 31



2

desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01.32

Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 31/05/2011, aprovada. 02. 33

Ordem do Dia. As apresentações do Pró-Reitor de Extensão, da Pró-Reitora de 34

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e dos Relatores serão acompanhadas pelos 35

Conselheiros através de projeções no data show. 2.1 Planejamento da Pró-36

Reitoria de Extensão, dos anos 2011 e 2012. Atendendo à solicitação deste 37

Conselho, na reunião realizada em 29/03/2011, o Prof. Carlos d’Alexandria 38

Bruni, Pró-Reitor de Extensão, fez a explanação do documento intitulado 39

Planejamento 2011 – 2012 Pró-Reitoria de Extensão, estando arquivado na 40

Secretaria deste Conselho. O documento contempla a identidade da Pró-41

Reitoria no que diz respeito à missão a que se propõe, às dimensões da extensão, 42

aos seus objetivos e às metas construídas, sendo resultado do esforço conjunto 43

do referido setor. Salientou que as metas foram elaboradas conforme os 44

Programas e Ações de Governo constantes do Orçamento da Instituição, 45

objetivando orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e diretrizes 46

necessárias para cumprir a sua missão. O documento possui os seguintes itens: 47

Apresentação, Missão; Dimensões da Extensão; Objetivos da Extensão; 48

Quantificação das Metas da Extensão. Constam em duas Tabelas as Atividades 49

de Extensão 2011 e 2012, especificando as metas associadas, dentre outras 50

informações. Depois da explanação, houve manifestações de congratulações51

pelo trabalho apresentado e, na oportunidade, alguns Conselheiros fizeram 52

questionamentos ao Pró-Reitor de Extensão, os quais foram devidamente 53

respondidos. 2. 2 Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 54

e Inovação, dos anos 2011 e 2012. Atendendo à solicitação deste Conselho, na 55

reunião realizada em 29/03/2011, a Dra. Rita Maria Weste Nano, Pró-Reitora de 56

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, fez a explanação do documento intitulado 57

Planejamento 2011 – 2012, estando arquivado na Secretaria deste Conselho.58

Constam do documento os seguintes itens: Missão; Estrutura Proposta; Metas;59

Recurso destinado à Pós-Graduação; Cursos Lato Sensu; Cursos Stricto Sensu; 60

Qualificação Institucional; Pesquisa e Inovação Institucional – Metas; 61

Coordenação de Inovação Tecnológica (Edital 006/2011 FAPESB) Projetos com 62

financiamento. Depois da explanação, houve manifestações de congratulações 63

pelo trabalho apresentado e, na oportunidade, alguns Conselheiros fizeram 64

questionamentos à Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sendo 65

devidamente respondidos, inclusive sobre a necessidade de ser viabilizada a 66

participação do técnico-administrativo em cursos, explicando a Pró-Reitora que, 67

em nenhum momento, o técnico-administrativo foi excluído dessa participação e68

nos Editais sempre faz menção ao servidor, englobando docente e técnico-69

administrativo. Concluídas as duas apresentações, o Pró-Reitor e a Pró-Reitora 70

ausentaram-se da reunião. Antes de serem apreciados os demais itens da Pauta, o 71

Conselheiro Handerson sugeriu e foi aprovado por este Conselho que os Planos 72

de Cursos, cujos Relatores emitiram seus Pareceres recomendando ajustes, que 73

não possuem caráter estrutural, sejam aprovados em bloco e os que tiverem 74
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ressalvas diferenciadas, sejam apreciados. A Senhora Presidente então fez a 75

consulta a cada Relator nesse sentido e, após a manifestação de cada um deles,76

foram aprovados os Planos de Cursos, a seguir: 2.3 Plano do Curso Técnico em 77

Informática, Modalidade Subsequente, do Campus de Jacobina. Relator: 78

Conselheiro Jorge Leite. O Relator destacou que o curso é oferecido em cinco 79

semestres letivos totalizando 1200 horas, mas são comuns no IFBA cursos de 80

1200 horas serem oferecidos em quatro semestres. Observou que para cursos de 81

Informática e correlatos, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos exige pelo 82

menos 1000 horas, Recomendou uma avaliação da duração do curso, para uma 83

melhor utilização dos recursos humanos e materiais; 2.4 Plano do Curso Técnico 84

em Informática Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Ilhéus. Relator: 85

Conselheiro Jorge Leite, (Processo nº 23278.000360/2011-18); 2.5 Plano do 86

Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Subsequente ao 87

Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Ricardo, 88

(processo nº 23278.000361/2011-62); 2.6 Plano do Curso Técnico de Nível 89

Médio Integrado em Informática, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro 90

Carlos Alex, (Processo nº 23278.000362/2011-15); 2.7 Plano de Curso Técnico 91

de Nível Médio em Informática, com ênfase em Tecnologia da Informação, 92

Modalidade Integrada, do Campus de Seabra. Relator: Conselheiro Ricardo, 93

(Processo nº 23278.000363/2011-51); 2.10 Projeto do Curso de Licenciatura em 94

Matemática, do campus de Camaçari. Relatora: Conselheira Dicíola, (Processo 95

nº 23278.000366/2011-95); 2.12 Plano do Curso Técnico em Segurança no 96

Trabalho na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Subsequente, do 97

Campus de Ilhéus. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 98

23278.000368/2011-84); 2.13 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 99

Eletromecânica Modalidade Subsequente, do Campus de Jacobina. Relator: 100

Conselheiro José Jorge, (Processo nº 23278.000369/2011-29); 2.14 Plano do 101

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletromecânica, Modalidade 102

Integrada, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro José Jorge, (Processo 103

nº 23278.000370/2011-53); 2.15 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 104

Eletrotécnica, Modalidade Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Feira 105

de Santana. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000371/2011-06);106

2.16 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica, Modalidade 107

Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: 108

Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000372/2011-42); 2.17 Plano do Curso 109

Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, Modalidade Subsequente, do 110

Campus de Jacobina, Relator: Conselheiro Joilson, (Processo nº 111

23278.000373/2011-97); 2.18 Plano do Curso Técnico de Nível Médio 112

Integrado em Mineração, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro 113

Albertino, (Processo nº 23278.0003734/2011-31); 2.19 Plano do Curso Técnico 114

de Nível Médio em Edificações, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do 115

Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Albertino, (Processo nº 116

23278.000375/2011-86); 2.20 Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia 117
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Elétrica, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Paulo Marinho, 118

(Processo nº 23278;000376/2011-21); 2.23 Projeto do Curso Técnico em Meio 119

Ambiente, Subsequente, do Campus de Seabra. Relator: Conselheiro Joilson, 120

(Processo nº 23278.000394/2011-11); 2.24 Plano do Curso Técnico em 121

Informática, Modalidade Integrada, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro 122

Ricardo, (Processo nº 23278.000395/2011-57); 2.25 Plano do Curso Técnico em 123

Segurança do Trabalho da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 124

Integrado, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro Albertino, (Processo nº 125

23278.000396/2011-00); 2.26 Plano do Curso Técnico em Edificações Educação 126

Profissional Técnica de Nível Médio, Subsequente, do Campus de Ilhéus. 127

Relator: Conselheiro Paulo Marinho (Processo nº 23278.000397/2011-46). O 128

Conselheiro Caiuby e a Conselheira Solange ausentaram-se da Reunião. Em 129

seguida, passou-se à apreciação dos itens da Pauta, a seguir: 2.22 Plano Anual 130

de Capacitação e Qualificação dos Servidores do IFBA 2011. Relator: 131

Conselheiro Paulo André. (Processo nº 23278.000378/2011-10). O Relator 132

apresentou seu Parecer, no qual constam os seguintes itens: 1) 133

Fundamentação/Contextualização; 2) Conteúdo 2.1) Análise do Texto. 2.1.1) 134

Apresentação. 2.1.2) Introdução. 2.1.3) Fundamentos do Plano. 2.1.4) 135

Cronograma das Ações de Capacitação e Qualificação para 2011. Segue 136

transcrita a Conclusão: “O Projeto teve a sua formatação adequada, com texto 137

de fácil entendimento, com conceitos claros, identificação de objetivos, 138

diretrizes e metas, com base na legislação vigente, sendo necessária apenas a 139

identificação de siglas. Houve uma adequação do projeto de acordo com as 140

observações realizadas pelo Conselheiro do Projeto anterior, inclusive 141

incluindo na Comissão, deste projeto, um representante da Comissão Interna de 142

Supervisão – CIS. Ressalvas:  1) Não foi identificado um cronograma de ações 143

bem definido, sendo necessária a sua inclusão. 2) Quando trata da Educação 144

Formal, estabelecer um elo com o Plano de Qualificação Institucional – PQI 145

2008/2012. Observo que por se tratar de um Plano para o ano de 2011, este 146

deveria ser apresentado, a este Conselho Superior, no início do exercício e não 147

em agosto de 2011, o que vai comprometer o uso adequado do mesmo. Diante 148

do constatado e atendendo as ressalvas apresentadas, este Relator aprova o 149

Projeto.” Depois da explanação do Parecer, houve manifestações de 150

Conselheiros, inclusive para ressaltar a importância de serem realizados cursos 151

de capacitação para os servidores técnico-administrativos, bem como foi 152

sugerido que os campi dos interiores sejam contemplados com esses cursos, uma 153

vez que sempre são oferecidos no Campus de Salvador. O Conselheiro Ricardo154

sugeriu e foi acatado por este Conselho que se incluísse no Plano a prioridade de155

cursos de caráter operacional, como Licitações, Editais, Pregão Eletrônico, 156

Contratos, etc, visando atender principalmente os campi que não possuem 157

pessoal devidamente treinado. O Parecer foi aprovado com ajustes. 2.9 Plano 158

do Curso Técnico de Nível Médio Subsequente  em Biocombustíveis, do 159

Campus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro Handerson. (Processo nº 160
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23278.000365/2011-41). O Relator apresentou seu Parecer, constando os 161

seguintes itens: 1. Caracterização da Análise; 2. Análise da Proposta 2.1 Forma 162

2.2 Conteúdo. Acha que o Plano foi adaptado a partir de uma versão anterior, 163

deixando uma série de incongruências entre seus diversos itens, sugerindo uma 164

revisão geral de digitação e correção gramatical. Solicitou ajustes nos itens: 1 –165

Justificativa e Objetivos; nos itens do Termo de Cooperação; 2 – forma de166

acesso, 3 – perfil profissional de conclusão do curso;  4 – organização curricular 167

do curso; 5, 6 e 9 – critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 168

anteriores, critérios de avaliação e certificados e diplomas; 8 – referências 169

bibliográficas. Fez também recomendações de ajustes ao corpo docente, aos 170

equipamentos e as instalações do curso. Segue transcrita a Conclusão: 171

“Considerando as diversas não conformidades apresentadas, especialmente no 172

que se refere a laboratórios, acervo bibliográfico e quadro de docentes, sugere-173

se a não aprovação do projeto e o retorno do mesmo para o Campus de Porto 174

Seguro para que possam ser realizadas as adequações necessárias.” Depois de  175

manifestações de Conselheiros, este Conselho decidiu, com a concordância do 176

Relator, aprovar a oferta do Curso. As recomendações de adequações do Parecer 177

devem ser atendidas, para o Plano ser novamente apreciado pelo Conselho 178

Superior. O Conselheiro Augusto César precisou ausentar-se da reunião                                                                                                                                                                  179

2.8 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Manutenção e Suporte em 180

Informática Modalidade EJA Integrado ao Ensino Médio, do Campus de 181

Feira de Santana. Relatora: Conselheira Rosicler. (Processo nº 182

23278.000364/2011-04). A Relatora apresentou seu Parecer, no qual comunica 183

que esse Plano apresenta lacunas em relação à proposta do Documento Base 184

PROEJA e não atende a aspectos epistemológicos, metodológicos e 185

pedagógicos. Estão relacionados, no Parecer, 27 itens, onde o Relator faz186

observações e recomendações de ajustes ao Plano, constantes do Parecer. Segue 187

transcrita a parte final do Parecer: “Indicamos que os pontos apontados para as 188

correções devem, ser atendidos para que o documento tenha uma estrutura e 189

sequencia lógica, concisa e de fácil entendimento; Recomendamos formar uma 190

comissão com membros da equipe pedagógica do IFBA para elaboração do 191

Plano de Curso na modalidade PROEJA; Diante do exposto, recomendamos a 192

este Conselho a não aprovação do pleito.” Depois da apresentação do Parecer, 193

houve manifestações de Conselheiros quanto à necessidade de serem 194

estabelecidos critérios para a elaboração de Planos de Cursos. Ao final da 195

discussão, este Conselho decidiu que a Pró-Reitoria de Ensino deve elaborar um 196

roteiro para a elaboração de Planos de Cursos Técnicos, fazendo o 197

acompanhamento da execução desses Planos. O Parecer foi aprovado. 2.11 198

Plano do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino 199

Médio, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do 200

Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Carlos Alex. (Processo nº 201

23278.000367/2011-30). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que 202

é fundamental que as propostas dos novos cursos do IFBA, em qualquer nível ou 203
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modalidade, levem em conta as diretrizes estabelecidas para essa nova Educação 204

Profissional e Tecnológica  (EPT) e para os IFS, de acordo com o documento do 205

MEC denominado “Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais”. No caso 206

específico de cursos na modalidade PROEJA o Plano de Curso deve atender 207

também a legislação específica (Dec. 5.840, de 13/07/06) e as orientações da 208

SETEC/MEC contidas no documento “PROEJA: Educação Profissional Técnica 209

de Nível Médio, Documento Base. Brasília, 2007”. Verificou que o Plano não 210

atende ao que dispõe o Art. 4º do referido Decreto, que trata de carga horária, 211

além disso, o Plano não justifica sua opção pela modalidade PROEJA e não faz 212

qualquer referência à relação ou à estratégia entre a modalidade escolhida e a 213

demanda pela formação profissional em tela. O Relator, ao realizar uma análise 214

formal do documento, verificou a necessidade de proceder a uma revisão 215

completa da bibliografia considerada necessária para o curso onde constam 216

publicações esgotadas e fora de catálogo e inúmeros artigos de revistas 217

estrangeiras, que pouco ou nada têm a ver com a proposta do curso. Ao final, 218

sugeriu que a proposta seja reavaliada em termos das observações constantes 219

deste parecer e das disposições legais estabelecidas para cursos desta 220

modalidade e nível, para que possa ser novamente apreciada por este Conselho.221

O Parecer foi aprovado. 2.21 Projeto do Curso Superior de Licenciatura em 222

Física, na Modalidade a Distância, do Campus de Salvador. Relator: 223

Conselheiro Elieser. (Processo nº 23278.000377/2011-75). Por ser esse um 224

Curso a Distância, uma experiência nova na Instituição, o Conselheiro225

Handerson sugeriu e foi acatado por este Conselho que o Projeto seja apreciado.226

O Relator então apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta amplia 227

as vagas do ensino superior, particularmente as das licenciaturas, ampliando o 228

número de vagas e criando oportunidade de acesso ao ensino superior para a 229

parcela da população que não tem disponibilidade de tempo e recursos para 230

freqüentar um curso presencial. Comunica também que o projeto está 231

devidamente formatado, apresentando todos os itens que atendem ao disposto na 232

legislação específica. No tocante à estrutura institucional para viabilizar a oferta 233

deste e de outros cursos na modalidade a distância, o IFBA já tem algumas 234

iniciativas em curso que tiveram sua origem no seu credenciamento para atuar 235

na Educação a Distância através da Portaria MEC nº 1369 de 07 de dezembro de 236

2010, o que habilita a instituição a pleitear recursos na CAPES, através dos 237

financiamentos aos programas da UAB para a estruturação do curso em termos 238

de capacitação de pessoal e montagem de instalações físicas. Ao final, propõe a 239

aprovação do curso, a partir do primeiro semestre de 2012, na condição de que 240

além de toda a infraestrutura existente no IFBA para o atendimento da parte 241

presencial, também esteja garantido no Campus de Salvador e em condições de 242

atender ao curso, a estrutura mais específica de EAD como a Diretoria de 243

Educação a Distância, o Núcleo de Educação a Distância, o ambiente virtual de 244

aprendizagem, o pólo de apoio presencial, elaboração de material didático e 245

pessoal docente e técnico capacitados nas tecnologias específicas. Depois da 246



7

explanação do Parecer, houve manifestações de Conselheiros inclusive quanto a 247

esse tipo de curso ter um percentual presencial. O Conselheiro Handerson248

sugeriu que o Projeto fosse pré-aprovado por este Conselho e retornasse para 249

nova apreciação. O Parecer foi colocado em votação, recebendo 12 (doze) votos 250

favoráveis, 03 (três) contrários e 04 (quatro) abstenções. O Conselheiro Joilson,251

que se absteve de votar, fez a sua declaração de voto dizendo que assim 252

procedeu, considerando que há um bom tempo está sendo protelado o 253

encaminhamento do Regimento do IFBA ao CONSUP, para apreciação,254

precisando este Instituto desse documento para normatizar a sua vida 255

institucional. 03. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente falou sobre o256

Processo de nº 23281.00.00656/2011-DV, de interesse do discente Linsvalmar 257

Santiago de Jesus, passando a palavra ao Conselheiro Ney, que inicialmente 258

informou que o referido discente, matriculado no I Semestre do Curso de 259

Engenharia Elétrica do Campus de Vitória da Conquista, solicitou a 260

transferência para o Campus de Salvador, em virtude de sua condição 261

socioeconômica e de problemas de saúde de membros de sua família.262

Comunicou também que o aluno foi aprovado pelo processo de seleção do 263

ENEM e através do cadastro SISU fez a primeira opção para Salvador e a 264

segunda para Vitória da Conquista, locais onde existia o curso do seu interesse, 265

sendo chamado para a vaga de Vitória da Conquista, sua segunda opção. Fez a 266

leitura do Roteiro de Visita Domiciliar, realizado pela Assistente Social Eliana 267

Silva Nascimento, do Campus de Salvador, conforme recomendação da 268

Coordenação Técnico-Pedagógica, do Campus de Vitória da Conquista. Este 269

Conselho aprovou a transferência do estudante Linsvalmar do IFBA/Campus de 270

Vitória da Conquista para o IFBA/Campus de Salvador, devendo o mesmo ser 271

matriculado no 1º Semestre do Curso Superior de Engenharia Elétrica, obtendo272

apenas uma abstenção. Em seguida, a Senhora Presidente informou que recebeu273

um e-mail do Coordenador Geral e de Comunicação do SINASEFE-BA, Prof. 274

Joilson, solicitando aos Gestores do IFBA e do IFBAIANO que sigam o mesmo 275

posicionamento adotado pelo Reitor do IF Sudeste MG, concedendo progressão 276

docente por titulação, conforme Despacho, anexo, nº 001/2011, de 27 de junho 277

de 2011. O Conselheiro Joilson falou que alguns Institutos já concederam esse278

tipo de benefício. A Senhora Presidente disse que algumas Instituições que279

assim procederam, suspenderam o pagamento. Explicou que ela não pode acatar 280

tal sugestão, conforme já registrado na Ata da última reunião, considerando que 281

os professores entraram na justiça e ela como gestora não pode tomar uma282

posição administrativa, sabendo que as providências judiciais foram adotadas.283

Na oportunidade, a Secretária informou que até o momento não recebeu o 284

processo do SINASEFE, que deverá conter os documentos do Sindicato e dos 285

professores do Campus de Paulo Afonso, referentes à progressão docente por 286

titulação, conforme foi acertado neste Conselho, para que seja enviado para 287

análise da Procuradoria Jurídica. O Conselheiro Joilson falou que irá verificar 288

isso junto à Secretária do Sindicato. 04. O que ocorrer. Neste item, a Senhora 289
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Presidente falou sobre a necessidade de ser realizada uma Reunião 290

Extraordinária, neste mês, para apreciar Planos de Cursos dos campi novos, que291

constarão do Edital do Processo Seletivo de 2012, a ser publicado no dia 10 292

deste mês, sendo decidida a data de 31 de agosto. Foi sugerida e acatada por este 293

Conselho a inclusão na Pauta dessa reunião da Proposta de Resolução sobre 294

Remoção. Em seguida, falou ao Conselheiro Handerson que tomou 295

conhecimento de que o Núcleo de Tecnologia em Saúde –NTS será instalado no 296

Parque Tecnológico de Salvador – Bahia. Ressaltou o seu desejo de que fosse 297

assegurada a inserção não só da área de Saúde nesse Parque, mas de outras áreas 298

também do IFBA. O Conselheiro Handerson explicou que, na primeira 299

negociação, foi escolhida a área de Saúde, por ter, hoje, o Governo interesse 300

nessa área, mas acredita que outras etapas de discussões ocorrerão, lembrando 301

que o espaço é do Instituto. A Senhora Presidente falou sobre o convite,302

distribuído aos Conselheiros, para o lançamento do livro História da Saúde na 303

Bahia: Instituições e Patrimônio Arquitetônico (1808 – 1958) no dia 09/08/2011, 304

na Livraria Cultura do Salvador Shopping, cujas organizadoras são as 305

Professoras Christiane Maria Cruz de Souza e Maria Renilda Nery Barreto. Por 306

fim, agradeceu a presença dos Conselheiros e o empenho de todos para que os 307

trabalhos fossem realizados, com êxito. Não havendo mais nada a ser registrado, 308

eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do Conselho Superior, lavrei a 309

presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos 310

assinada.311
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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e onze, às oito horas, foi realizada a 3ª 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 do MEC, Prof. José Donizete Borges; representante suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representante titular da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro; representante titular da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Prof. Caiuby Alves da Costa; representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; 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 suplente docente do Ensino Superior, Dr. Carlos Alex de Cantuária Cypriano; representantes titulares discentes da Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira e Sra. Franciela Rosa de Jesus; representante suplente discente do Ensino Superior, Sr. Paulo Jesus Costa Esteves; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sra. Elienai Barroso de Lacerda, Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos 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. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna. Justificaram as ausências, as representantes titulares: Sra. Natália Sudislowski – Federação do Comércio; Sra. Cristina Alves Pinto – discente do Ensino Superior. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião de 31/05/2011, aprovada. 02. Ordem do Dia. As apresentações do Pró-Reitor de Extensão, da Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e dos Relatores serão acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data show. 2.1 Planejamento da Pró-Reitoria de Extensão, dos anos 2011 e 2012. Atendendo à solicitação deste Conselho, na reunião realizada em 29/03/2011, o Prof. Carlos d’Alexandria Bruni, Pró-Reitor de Extensão, fez a explanação do documento intitulado Planejamento 2011 – 2012 Pró-Reitoria de Extensão, estando arquivado na Secretaria deste Conselho.  O documento contempla a identidade da Pró-Reitoria no que diz respeito à missão a que se propõe, às dimensões da extensão, aos seus objetivos e às metas construídas, sendo resultado do esforço conjunto do referido setor. Salientou que as metas foram elaboradas conforme os Programas e Ações de Governo constantes do Orçamento da Instituição, objetivando orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e diretrizes necessárias para cumprir a sua missão. O documento possui os seguintes itens: Apresentação, Missão; Dimensões da Extensão; Objetivos da Extensão; Quantificação das Metas da Extensão. Constam em duas Tabelas as Atividades de Extensão 2011 e 2012, especificando as metas associadas, dentre outras informações. Depois da explanação, houve manifestações de congratulações pelo trabalho apresentado e, na oportunidade, alguns Conselheiros fizeram questionamentos ao Pró-Reitor de Extensão, os quais foram devidamente respondidos. 2. 2 Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, dos anos 2011 e 2012.  Atendendo à solicitação deste Conselho, na reunião realizada em 29/03/2011, a Dra. Rita Maria Weste Nano, Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, fez a explanação do documento intitulado Planejamento 2011 – 2012, estando arquivado na Secretaria deste Conselho. Constam do documento os seguintes itens: Missão; Estrutura Proposta; Metas; Recurso destinado à Pós-Graduação; Cursos Lato Sensu; Cursos Stricto Sensu; Qualificação Institucional; Pesquisa e Inovação Institucional – Metas; Coordenação de Inovação Tecnológica (Edital 006/2011 FAPESB) Projetos com financiamento.  Depois da explanação, houve manifestações de congratulações pelo trabalho apresentado e, na oportunidade, alguns Conselheiros fizeram questionamentos à Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, sendo devidamente respondidos, inclusive sobre a necessidade de ser viabilizada a participação do técnico-administrativo em cursos, explicando a Pró-Reitora que, em nenhum momento, o técnico-administrativo foi excluído dessa participação e nos Editais sempre faz menção ao servidor, englobando docente e técnico-administrativo. Concluídas as duas apresentações, o Pró-Reitor e a Pró-Reitora ausentaram-se da reunião. Antes de serem apreciados os demais itens da Pauta, o Conselheiro Handerson sugeriu e foi aprovado por este Conselho que os Planos de Cursos, cujos Relatores emitiram seus Pareceres recomendando ajustes, que não possuem caráter estrutural, sejam aprovados em bloco e os que tiverem ressalvas diferenciadas, sejam apreciados. A Senhora Presidente então fez a consulta a cada Relator nesse sentido e, após a manifestação de cada um deles, foram aprovados os Planos de Cursos, a seguir: 2.3 Plano do Curso Técnico em Informática, Modalidade Subsequente, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Jorge Leite. O Relator destacou que o curso é oferecido em cinco semestres letivos totalizando 1200 horas, mas são comuns no IFBA cursos de 1200 horas serem oferecidos em quatro semestres. Observou que para cursos de Informática e correlatos, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos exige pelo menos 1000 horas, Recomendou uma avaliação da duração do curso, para uma melhor utilização dos recursos humanos e materiais; 2.4 Plano do Curso Técnico em Informática Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro Jorge Leite, (Processo nº 23278.000360/2011-18);  2.5 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Ricardo, (processo nº 23278.000361/2011-62);  2.6 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Carlos Alex, (Processo nº 23278.000362/2011-15); 2.7 Plano de Curso Técnico de Nível Médio em Informática, com ênfase em Tecnologia da Informação, Modalidade Integrada, do Campus de Seabra. Relator: Conselheiro Ricardo, (Processo nº 23278.000363/2011-51); 2.10 Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática, do campus de Camaçari. Relatora: Conselheira Dicíola, (Processo nº 23278.000366/2011-95); 2.12 Plano do Curso Técnico em Segurança no Trabalho na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Subsequente, do Campus de Ilhéus. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000368/2011-84); 2.13 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica Modalidade Subsequente, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro José Jorge, (Processo nº 23278.000369/2011-29); 2.14 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletromecânica, Modalidade Integrada, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro José Jorge, (Processo nº 23278.000370/2011-53); 2.15 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica, Modalidade Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000371/2011-06); 2.16 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000372/2011-42);  2.17 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, Modalidade Subsequente, do Campus de Jacobina, Relator: Conselheiro Joilson, (Processo nº 23278.000373/2011-97); 2.18 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Mineração, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Albertino, (Processo nº 23278.0003734/2011-31); 2.19 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relator: Conselheiro Albertino, (Processo nº 23278.000375/2011-86); 2.20 Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Paulo Marinho, (Processo nº 23278;000376/2011-21); 2.23 Projeto do Curso Técnico em Meio Ambiente, Subsequente, do Campus de Seabra. Relator: Conselheiro Joilson, (Processo nº 23278.000394/2011-11);  2.24 Plano do Curso Técnico em Informática, Modalidade Integrada, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro Ricardo, (Processo nº 23278.000395/2011-57); 2.25 Plano do Curso Técnico em Segurança do Trabalho da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Integrado, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro Albertino, (Processo nº 23278.000396/2011-00); 2.26 Plano do Curso Técnico em Edificações Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Subsequente, do Campus de Ilhéus. Relator: Conselheiro Paulo Marinho (Processo nº 23278.000397/2011-46).  O Conselheiro Caiuby e a Conselheira Solange ausentaram-se da Reunião.  Em seguida, passou-se à apreciação dos itens da Pauta, a seguir: 2.22 Plano Anual de Capacitação e Qualificação dos Servidores do IFBA 2011. Relator: Conselheiro Paulo André. (Processo nº 23278.000378/2011-10). O Relator apresentou seu Parecer, no qual constam os seguintes itens: 1) Fundamentação/Contextualização; 2) Conteúdo 2.1) Análise do Texto. 2.1.1) Apresentação. 2.1.2) Introdução. 2.1.3) Fundamentos do Plano. 2.1.4) Cronograma das Ações de Capacitação e Qualificação para 2011. Segue transcrita a Conclusão: “O Projeto teve a sua formatação adequada, com texto de fácil entendimento, com conceitos claros, identificação de objetivos, diretrizes e metas, com base na legislação vigente, sendo necessária apenas a identificação de siglas. Houve uma adequação do projeto de acordo com as observações realizadas pelo Conselheiro do Projeto anterior, inclusive incluindo na Comissão, deste projeto, um representante da Comissão Interna de Supervisão – CIS. Ressalvas:  1) Não foi identificado um cronograma de ações bem definido, sendo necessária a sua inclusão. 2) Quando trata da Educação Formal, estabelecer um elo com o Plano de Qualificação Institucional – PQI 2008/2012. Observo que por se tratar de um Plano para o ano de 2011, este deveria ser apresentado, a este Conselho Superior, no início do exercício e não em agosto de 2011, o que vai comprometer o uso adequado do mesmo. Diante do constatado e atendendo as ressalvas apresentadas, este Relator aprova o Projeto.” Depois da explanação do Parecer, houve manifestações de Conselheiros, inclusive para ressaltar a importância de serem realizados cursos de capacitação para os servidores técnico-administrativos, bem como foi sugerido que os campi dos interiores sejam contemplados com esses cursos, uma vez que sempre são oferecidos no Campus de Salvador.  O Conselheiro Ricardo sugeriu e foi acatado por este Conselho que se incluísse no Plano a prioridade de cursos de caráter operacional, como Licitações, Editais, Pregão Eletrônico, Contratos, etc, visando atender principalmente os campi que não possuem pessoal devidamente treinado. O Parecer foi aprovado com ajustes. 2.9 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Subsequente  em Biocombustíveis, do Campus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro Handerson. (Processo nº 23278.000365/2011-41). O Relator apresentou seu Parecer, constando os seguintes itens: 1. Caracterização da Análise; 2. Análise da Proposta 2.1 Forma 2.2 Conteúdo. Acha que o Plano foi adaptado a partir de uma versão anterior, deixando uma série de incongruências entre seus diversos itens, sugerindo uma revisão geral de digitação e correção gramatical. Solicitou ajustes nos itens: 1 – Justificativa e Objetivos; nos itens do Termo de Cooperação; 2 – forma de acesso, 3 – perfil profissional de conclusão do curso;  4 – organização curricular do curso; 5, 6 e 9 – critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, critérios de avaliação e certificados e diplomas; 8 – referências bibliográficas. Fez também recomendações de ajustes ao corpo docente, aos equipamentos e as instalações do curso. Segue transcrita a Conclusão: “Considerando as diversas não conformidades apresentadas, especialmente no que se refere a laboratórios, acervo bibliográfico e quadro de docentes, sugere-se a não aprovação do projeto e o retorno do mesmo para o Campus de Porto Seguro para que possam ser realizadas as adequações necessárias.” Depois de  manifestações de Conselheiros, este Conselho decidiu, com a concordância do Relator, aprovar a oferta do Curso. As recomendações de adequações do Parecer devem ser atendidas, para o Plano ser novamente apreciado pelo Conselho Superior. O Conselheiro Augusto César precisou ausentar-se da reunião                                                                                                                                                                                   2.8 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Manutenção e Suporte em Informática Modalidade EJA Integrado ao Ensino Médio, do Campus de Feira de Santana. Relatora: Conselheira Rosicler. (Processo nº 23278.000364/2011-04). A Relatora apresentou seu Parecer, no qual comunica que esse Plano apresenta lacunas em relação à proposta do Documento Base PROEJA e não atende a aspectos epistemológicos, metodológicos e pedagógicos. Estão relacionados, no Parecer, 27 itens, onde o Relator faz observações e recomendações de ajustes ao Plano, constantes do Parecer. Segue transcrita a parte final do Parecer: “Indicamos que os pontos apontados para as correções devem, ser atendidos para que o documento tenha uma estrutura e sequencia lógica, concisa e de fácil entendimento; Recomendamos formar uma comissão com membros da equipe pedagógica do IFBA para elaboração do Plano de Curso na modalidade PROEJA; Diante do exposto, recomendamos a este Conselho a não aprovação do pleito.”  Depois da apresentação do Parecer, houve manifestações de Conselheiros quanto à necessidade de serem estabelecidos critérios para a elaboração de Planos de Cursos. Ao final da discussão, este Conselho decidiu que a Pró-Reitoria de Ensino deve elaborar um roteiro para a elaboração de Planos de Cursos Técnicos, fazendo o acompanhamento da execução desses Planos. O Parecer foi aprovado. 2.11 Plano do Curso Técnico em Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Carlos Alex. (Processo nº 23278.000367/2011-30). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que é fundamental que as propostas dos novos cursos do IFBA, em qualquer nível ou modalidade, levem em conta as diretrizes estabelecidas para essa nova Educação Profissional e Tecnológica  (EPT) e para os IFS, de acordo com o documento do MEC denominado “Concepção e Diretrizes dos Institutos Federais”. No caso específico de cursos na modalidade PROEJA o Plano de Curso deve atender também a legislação específica (Dec. 5.840, de 13/07/06) e as orientações da SETEC/MEC contidas no documento “PROEJA: Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Documento Base. Brasília, 2007”. Verificou que o Plano não atende ao que dispõe o Art. 4º do referido Decreto, que trata de carga horária, além disso, o Plano não justifica sua opção pela modalidade PROEJA e não faz qualquer referência à relação ou à estratégia entre a modalidade escolhida e a demanda pela formação profissional em tela. O Relator, ao realizar uma análise formal do documento, verificou a necessidade de proceder a uma revisão completa da bibliografia considerada necessária para o curso onde constam publicações esgotadas e fora de catálogo e inúmeros artigos de revistas estrangeiras, que pouco ou nada têm a ver com a proposta do curso. Ao final, sugeriu que a proposta seja reavaliada em termos das observações constantes deste parecer e das disposições legais estabelecidas para cursos desta modalidade e nível, para que possa ser novamente apreciada por este Conselho. O Parecer foi aprovado. 2.21 Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Física, na Modalidade a Distância, do Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Elieser. (Processo nº 23278.000377/2011-75). Por ser esse um Curso a Distância, uma experiência nova na Instituição, o Conselheiro Handerson sugeriu e foi acatado por este Conselho que o Projeto seja apreciado.  O Relator então apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta amplia as vagas do ensino superior, particularmente as das licenciaturas, ampliando o número de vagas e criando oportunidade de acesso ao ensino superior para a parcela da população que não tem disponibilidade de tempo e recursos para freqüentar um curso presencial. Comunica também que o projeto está devidamente formatado, apresentando todos os itens que atendem ao disposto na legislação específica. No tocante à estrutura institucional para viabilizar a oferta deste e de outros cursos na modalidade a distância, o IFBA já tem algumas iniciativas em curso que tiveram sua origem no seu credenciamento para atuar na Educação a Distância através da Portaria MEC nº 1369 de 07 de dezembro de 2010, o que habilita a instituição a pleitear recursos na CAPES, através dos financiamentos aos programas da UAB para a estruturação do curso em termos de capacitação de pessoal e montagem de instalações físicas. Ao final, propõe a aprovação do curso, a partir do primeiro semestre de 2012, na condição de que além de toda a infraestrutura existente no IFBA para o atendimento da parte presencial, também esteja garantido no Campus de Salvador e em condições de atender ao curso, a estrutura mais específica de EAD como a Diretoria de Educação a Distância, o Núcleo de Educação a Distância, o ambiente virtual de aprendizagem, o pólo de apoio presencial, elaboração de material didático e pessoal docente e técnico capacitados nas tecnologias específicas. Depois da explanação do Parecer, houve manifestações de Conselheiros inclusive quanto a esse tipo de curso ter um percentual presencial. O Conselheiro Handerson sugeriu que o Projeto fosse pré-aprovado por este Conselho e retornasse para nova apreciação. O Parecer foi colocado em votação, recebendo 12 (doze) votos favoráveis, 03 (três) contrários e 04 (quatro) abstenções. O Conselheiro Joilson, que se absteve de votar, fez a sua declaração de voto dizendo que  assim procedeu, considerando que há um bom tempo está sendo protelado o encaminhamento do Regimento do IFBA ao CONSUP, para apreciação, precisando este Instituto desse documento para normatizar a sua vida institucional. 03. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente falou sobre o Processo de nº 23281.00.00656/2011-DV, de interesse do discente Linsvalmar Santiago de Jesus, passando a palavra ao Conselheiro Ney, que inicialmente informou que o referido discente, matriculado no I Semestre do Curso de Engenharia Elétrica do Campus de Vitória da Conquista, solicitou a transferência para o Campus de Salvador, em virtude de sua condição socioeconômica e de problemas de saúde de membros de sua família. Comunicou também que o aluno foi aprovado pelo processo de seleção do ENEM e através do cadastro SISU fez a primeira opção para Salvador e a segunda para Vitória da Conquista, locais onde existia o curso do seu interesse, sendo chamado para a vaga de Vitória da Conquista, sua segunda opção. Fez a leitura do Roteiro de Visita Domiciliar, realizado pela Assistente Social Eliana Silva Nascimento, do Campus de Salvador, conforme recomendação da Coordenação Técnico-Pedagógica, do Campus de Vitória da Conquista. Este Conselho aprovou a transferência do estudante Linsvalmar do IFBA/Campus de Vitória da Conquista para o IFBA/Campus de Salvador, devendo o mesmo ser matriculado no 1º Semestre do Curso Superior de Engenharia Elétrica, obtendo apenas uma abstenção. Em seguida, a Senhora Presidente informou que recebeu um e-mail do Coordenador Geral e de Comunicação do SINASEFE-BA, Prof. Joilson, solicitando aos Gestores do IFBA e do IFBAIANO que sigam o mesmo posicionamento adotado pelo Reitor do IF Sudeste MG, concedendo progressão docente por titulação, conforme Despacho, anexo, nº 001/2011, de 27 de junho de 2011. O Conselheiro Joilson falou que alguns Institutos já concederam esse tipo de benefício. A Senhora Presidente disse que algumas Instituições que assim procederam, suspenderam o pagamento. Explicou que ela não pode acatar tal sugestão, conforme já registrado na Ata da última reunião, considerando que os professores entraram na justiça e ela como gestora não pode tomar uma posição administrativa, sabendo que as providências judiciais foram adotadas. Na oportunidade, a Secretária informou que até o momento não recebeu o processo do SINASEFE, que deverá conter os documentos do Sindicato e dos professores do Campus de Paulo Afonso, referentes à progressão docente por titulação, conforme foi acertado neste Conselho, para que seja enviado para análise da Procuradoria Jurídica. O Conselheiro Joilson falou que irá verificar isso junto à Secretária do Sindicato. 04. O que ocorrer. Neste item, a Senhora Presidente falou sobre a necessidade de ser realizada uma Reunião Extraordinária, neste mês, para apreciar Planos de Cursos dos campi novos, que constarão do Edital do Processo Seletivo de 2012, a ser publicado no dia 10 deste mês, sendo decidida a data de 31 de agosto. Foi sugerida e acatada por este Conselho a inclusão na Pauta dessa reunião da Proposta de Resolução sobre Remoção. Em seguida, falou ao Conselheiro Handerson que tomou conhecimento de que o Núcleo de Tecnologia em Saúde –NTS será instalado no Parque Tecnológico de Salvador – Bahia. Ressaltou o seu desejo de que fosse assegurada a inserção não só da área de Saúde nesse Parque, mas de outras áreas também do IFBA. O Conselheiro Handerson explicou que, na primeira negociação, foi escolhida a área de Saúde, por ter, hoje, o Governo interesse nessa área, mas acredita que outras etapas de discussões ocorrerão, lembrando que o espaço é do Instituto.  A Senhora Presidente falou sobre o convite, distribuído aos Conselheiros, para o lançamento do livro História da Saúde na Bahia: Instituições e Patrimônio Arquitetônico (1808 – 1958) no dia 09/08/2011, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, cujas organizadoras são as Professoras Christiane Maria Cruz de Souza e Maria Renilda Nery Barreto. Por fim, agradeceu a presença dos Conselheiros e o empenho de todos para que os trabalhos fossem realizados, com êxito. 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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