
                                      

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

                                                                                ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
                                                          DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA  
                                                          EM 31 DE AGOSTO DE 2011
                                                                                                                    

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e onze, às oito horas, foi 1

realizada a Reunião Extraordinária 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 do Reitor em exercício, Prof. 4

Carlos d’Alexandria Bruni, em substituição à Reitora, Profª Aurina Oliveira5

Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da 6

Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante titular da 7

Associação dos Professores Universitários da Bahia - APUB, Profª Eloísa 8

Santos Pinto; representante suplente do Sindicato Nacional dos Servidores 9

Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Sr. 10

Pedro Jorge Assis dos Santos; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos 11

campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Elieser 12

Parcero Oliveira – Simões Filho; representantes suplentes dos Diretores-Gerais 13

dos campi, Prof. Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro, que será empossado; 14

Prof. Affonso José de Sousa Alves Filho – Camaçari, que será empossado; Prof. 15

Egberto Hein da Silva – Valença; representantes titulares docentes da Educação 16

Básica, Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite e Prof. 17

Jorge Costa Leite Junior; representante suplente docente  da EBTT, Profª Maria18

Conceição dos Santos; representante suplente docente do Ensino Superior, Dr. 19

Carlos Alex de Cantuária Cypriano; representantes titulares discentes da 20

Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva e Sra. Franciela 21

Rosa de Jesus; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos,22

Sra. Elienai Barroso de Lacerda e Sr. Acimarney Correia Silva Freitas; 23

representante suplente dos servidores técnico-administrativos, Sr. Paulo André 24

Queiroz Ferreira. Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. 25

Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna. Justificaram as 26

ausências: representantes titulares - Prof. José Donizete Borges – MEC; Dr. 27

Augusto César Rios Leiro – UNEB; Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; Prof. 28

Joilson Cruz da Silva - SINASEFE; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Diretor-29

Geral do Campus de Eunápolis; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior –30

Diretor-Geral do Campus de Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Diretor-31
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Geral do Campus de Vitória da Conquista; Profª Rosicler Teresinha Sauer e 32

Prof. José Jorge Mendes de Freitas – docentes da EBTT; Sra. Ana Edna 33

Sacramento dos Santos e Sr. Márcio Cardoso Munduruca, servidores técnico-34

administrativos; Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira, discente da Educação 35

Profissional Técnica; Sra. Cristina Alves Pinto, representante discente do Ensino 36

Superior; representantes suplentes – Profª Solange Maria Novis Ribeiro –37

Federação das Indústrias; Sr. Michel Jefferson Batista da Silva, discente da 38

Educação Profissional Técnica. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com 39

os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de Conselheiros. Os Conselheiros 40

Affonso e Ricardo Cunha assinaram o Termo de Posse, constante do verso da 41

página 07 de livro próprio. Antes de serem apreciados os documentos da Ordem 42

do Dia, o Senhor Presidente informou sobre o recebimento do Ofício Circular nº 43

023/2011/AECI/GM-MEC, de 16/08/2010, referente ao Processo de Contas 44

Anual, exercício de 2010 do IFBA, certificado como Regular pela 45

Controladoria-Geral da União. Falou que esse resultado foi possível, graças ao 46

empenho de todos deste Instituto. O Conselheiro Handerson procurou saber se o 47

certificado como Regular tem ressalvas. O Conselheiro Paulo André respondeu 48

negativamente. Considerou importante essa conquista para o IFBA, inclusive 49

disse que no Ofício consta manifestação de congratulação pela excelência na 50

gestão de 2010. O Senhor Presidente fez a leitura do Ofício nº 80, de 51

30/08/2011, da Secretária do CONSUP, solicitando à Chefe de Gabinete que 52

seja constituída comissão eleitoral para definir normas, organizar e executar o 53

processo eleitoral para a escolha dos representantes dos segmentos docente, 54

discente e técnico-administrativo no CONSUP, tendo em vista que os mandatos 55

dos mesmos terminarão no dia 03 de novembro deste ano. 02. Ordem do Dia. O 56

Conselheiro Handerson sugeriu e este Conselho aprovou que a sua proposta seja 57

mantida para esta reunião, conforme aconteceu na Reunião do dia 03/08/2011, 58

no sentido de que os Planos de Cursos, cujos Relatores emitiram seus Pareceres 59

recomendando alterações, que não possuem caráter estrutural, sejam aprovados 60

em bloco e os Planos que tiverem ressalvas diferenciadas, sejam discutidos. O 61

Senhor Presidente então fez a consulta a cada Relator nesse sentido e, após a 62

manifestação de cada um, foram aprovados os Planos de Cursos, a seguir: 2.2 63

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade 64

Subsequente ao Ensino Médio do Campus de Irecê. Relatora: Conselheira Maria 65

Conceição, (Processo nº 23278.000495/2011) 2.5 Plano do Curso Técnico de 66

Nível Médio em Informática, Modalidade Integrada, do Campus de Paulo 67

Afonso. Relator: Conselheiro Jorge Leite, (processo nº 23278.000498/2011-17); 68

2.6 Plano do Curso Técnico de Informática, Modalidade Integrada, do Campus 69

de Jequié. Relator: Conselheiro Jorge Leite, (Processo nº 23278.000499/2011-70

61); 2.7 Plano do Curso Técnico em Mineração, Subsequente, do Campus de 71

Jacobina. Relator: Conselheiro Affonso, (Processo nº 23278.000500/2011-58); 72

2.8 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica Educação 73

Profissional Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Jequié. Relatora: 74
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Conselheira Dicíola, (Processo nº 23278.000501/2011-01); 2.9 Projeto do Plano 75

do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica de Nível Médio, do Campus de 76

Irecê. Relatora: Conselheira Dicíola, (Processo nº 23278.000502/2011-47); 2.10 77

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica Educação 78

Profissional Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Jequié. Relatora: 79

Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000503/2011-91); 2.11 Plano do Curso 80

Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Integrada, do Campus 81

de Paulo Afonso. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 82

23278.000504/2011-36); 2.13 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 83

Biocombustíves, Modalidade Integrada, do Campus de Paulo Afonso. Relator: 84

Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000506/2011-25); 2.14 Plano do Curso 85

Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, Modalidade Subsequente,86

do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de Juazeiro-Bahia. Relatora: 87

Conselheira Maria Conceição, (Processo nº 23278.000507/2011-70);  2.15  88

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, 89

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA – Ensino Médio, do 90

Campus de Santo Amaro, Relatora: Conselheira Maria Conceição, (Processo nº 91

23278.000508/2011-14); 2.16 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em 92

Comércio, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo 93

Avançado de Juazeiro-Bahia. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 94

23278.000509/2011-69); 2.17 Mudança da Matriz Curricular do Curso Superior 95

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, do Campus de 96

Eunápolis. Relator: Conselheiro Carlos Alex, (Processo nº 23278.000510/2011-97

93); 2.21 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis, 98

Modalidade Integrada, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Elieser, 99

(Processo nº 23278.000513/2011-27); 2.22 Projeto Pedagógico do Curso 100

Técnico de Nível Médio Subsequente em Eletromecânica, do Campus de Irecê. 101

Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000514/2011-71); 2.23 Plano 102

do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Integrada ao 103

Ensino Médio, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 104

23278.000515/2011-16). Em seguida, passou-se à apreciação dos itens da Pauta, 105

a seguir, cujas apresentações dos Pareceres serão acompanhadas pelos 106

Conselheiros, através de projeções no data show: 2.20 Plano do Curso Técnico 107

de Nível Médio em Biocombustíveis, Modalidade Subsequente ao Ensino 108

Médio, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Handerson. (Processo nº 109

23278.000512/2011-82). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que 110

o Plano, em sua forma e conteúdo, foi analisado conforme legislação vigente da 111

Educação Profissional Técnica principalmente as Resoluções CNE/CEB 112

04/1999, CNE/CEB nº 1, de 29/01/2001, CNE/CEB nº 1, de 03/02/2005 e o 113

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que estabelecem o Curso Técnico em 114

Biocombustíveis, como parte do Eixo Tecnológico de Produção Industrial, com 115

carga horária total de 1200 horas. Fez recomendações de ajustes, constantes de 116

vários itens do Parecer.  Segue transcrita a parte da Conclusão: “Considerando 117
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que as não conformidades apresentadas envolvem aspectos de interesse 118

institucional mais amplo, como por exemplo, contratação de professores e 119

aquisição de laboratórios, sugere-se a aprovação do projeto desde que sejam 120

realizadas as devidas modificações propostas e o retorno do mesmo ao conselho 121

para que se possa verificar os encaminhamentos dados às adequações 122

necessárias”. Depois da apresentação do Parecer, o Relator explicou que não 123

aprovou este Plano no bloco porque existem algumas questões estruturais da 124

matriz curricular e do próprio campus, que precisam ser discutidas, dentre as 125

quais, seguem registradas as seguintes: - ausência de disciplina voltada para a 126

área da Sociologia, mas considerando a expectativa de atuação dos alunos, 127

deveria existir com um foco voltado para a questão do associativismo; -128

acrescentar conteúdos contemplando questões relacionadas a organizações 129

associativistas na disciplina “Gestão de Organização e Empreendedorismo”; -130

que o TCC seja uma alternativa ao estágio e que não seja tratado como 131

disciplina, acabando essa disciplina que ela não existe e criando-se a disciplina 132

Sociologia; - suprimir a equivalência entre carga horária e hora-aula, pois a LDB 133

define a hora-aula como sendo igual a 60 minutos; - informar a perspectiva de 134

construção e aparelhamento dos laboratórios de Microbiologia, Bioquímica e 135

Bioprocessos; - apresentar tabela que demonstre as relações entre os docentes 136

(existentes ou a contratar) disciplinas, formação, titulação e regime de trabalho; 137

- definir, pelo menos, a quantidade de docentes a serem contratados. Acha que o 138

Plano pode ser aprovado desde que seja retornado ao Conselho com o 139

atendimento dos ajustes. O Senhor Presidente perguntou ao Relator se ele 140

manteve contato com algum integrante da Comissão Elaboradora, recebendo a 141

resposta de que infelizmente não houve tempo para isso. Voltando a falar, o 142

Senhor Presidente comunicou que o Campus de Irecê tem uma particularidade, 143

na área de biocombustíveis, por estar ao lado da Usina de Biodiesel da 144

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI. Na oportunidade, 145

informou que estão garantidos sessenta docentes para os campi em implantação.  146

O Relator disse que a questão da Usina está bem escrita no Projeto. Solicitou 147

que conste no Plano quantos professores o curso precisa e quais as vagas 148

asseguradas pelo MEC. A Conselheira Elienai falou que ela e as Conselheiras 149

Dicíola e Maria Conceição, do Campus de Barreiras, receberam Planos de 150

Cursos, para relatá-los, e discutiram sobre as dificuldades encontradas para 151

analisá-los inclusive observaram muitas falhas estruturais, embora reconheçam 152

que muitos campi são novos, com o pessoal recém-contratado, sem o 153

conhecimento e a experiência em educação profissional. Sugeriu que seja 154

constituída uma comissão para criar um modelo padrão para a elaboração desses 155

Planos de Cursos, ou que seja prestado assessoramento a esses campi novos 156

nesse sentido, com base na Resolução CNE/CEB nº 04/99, sem esquecer de 157

contemplar as questões regionais e locais, até para facilitar a análise e o Relator 158

ter a consciência tranqüila de aprovar um Plano bem elaborado, explicitando o 159

corpo docente, os laboratórios, biblioteca, tudo necessário para o bom 160
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funcionamento do curso. A Secretária lembrou que, conforme decidido na 161

última reunião, foi enviado um documento à Pró-Reitoria de Ensino com a 162

solicitação de que fosse elaborado um roteiro para a elaboração desses Planos. O 163

Conselheiro Carlos Alex entende que, com a mudança para IFBA, surgiram 164

novas propostas de novos cursos que demandam uma discussão sobre trabalho 165

associado, associativismo e cooperativismo, pois até então, enquanto CEFET o 166

conhecimento estava mais relacionado com a indústria que agora já não é mais o   167

fórum privilegiado das discussões sobre trabalho, então é preciso refletir sobre 168

essa nova situação e como tratar o trabalho no ensino educativo. Recomendou 169

que se pense uma espécie de módulo para tratar das relações com o mundo do 170

trabalho, pois capitalismo, cooperativismo e sindicalismo surgem ao mesmo 171

tempo, os dois últimos em contraposição ao capitalismo e que vêm se 172

desenvolvendo e que têm percursos históricos que nos levam até os dias de hoje. 173

Propôs também que seja criado um grupo de estudo para discutir com a 174

comunidade do IFBA como devem ser tratadas essas questões, do ponto de vista 175

da gestão, das sociabilidades que estão envolvidas, das relações e da política, 176

porque se vive numa sociedade cada vez mais individualizada onde a política 177

precisa ser incorporada aos currículos. O Relator manifestou-se no sentido de 178

que o Conselheiro Carlos Alex seria a pessoa mais indicada para fazer uma 179

proposta mais amadurecida ao Conselho sobre isso, por ele trabalhar há alguns 180

anos com o associativismo e com as cooperativas populares. Disse que não é 181

esta a primeira vez que é solicitada à Pró-Reitoria de Ensino a padronização dos 182

Planos de Cursos, tendo ele feito isso há mais de um ano. Lembrou que os 183

Planejamentos das Pró-Reitorias estão sendo apresentados neste Conselho, 184

conforme sua solicitação. O Parecer foi aprovado, recomendando o Relator que 185

o Plano retorne ao CONSUP, depois do atendimento dos ajustes. 2.1 Plano do 186

Curso Técnico de Informática, Modalidade Subsequente, do campus de 187

Jequié. Relator: Conselheiro Egberto. (Processo nº 23278.000494/2011-39). 188

O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta do Plano não 189

está em conformidade com as Orientações para a Formulação e Apresentação 190

dos Planos de Cursos Técnicos, não apresentando todos os itens obrigatórios. 191

Disse que a denominação e o próprio Plano de Curso não estão de acordo com o 192

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e até mesmo com as Diretrizes 193

Curriculares Nacionais, necessitando de readequações.  Estão relacionados, no 194

Parecer, os ajustes necessários, especificando cada um dos itens.  Segue 195

transcrita a parte da Conclusão: “Por se tratar de curso em andamento, tendo em 196

vista o edital do processo seletivo, o parecer é favorável à aprovação, mas 197

nesse caso é necessário que a instituição realize, com urgência, todas as 198

adequações necessárias ao plano ora analisado.” O Conselheiro Handerson 199

falou que não é admissível um Plano de Curso ser elaborado sem estar no padrão 200

da Resolução CNE/CEB nº 04/99, sendo isso da responsabilidade da Pró-201

Reitoria de Ensino. O Senhor Presidente disse que os campi novos estão 202

precisando de orientação quanto à elaboração de Planos de Cursos. O Parecer foi 203
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aprovado, ficando de retornar ao CONSUP, depois de serem atendidos os 204

ajustes, conforme solicitação do Relator. 2.3 Plano do Curso Técnico de Nível 205

Médio em Informática, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo 206

Afonso/Núcleo Avançado de Euclides da Cunha. Relator: Conselheiro 207

Egberto. (Processo nº 23278.000496/2011-28). O Relator apresentou seu 208

Parecer, no qual informa que a proposta do Plano, no geral, está em 209

conformidade com as Orientações para a Formulação e Apresentação dos Planos 210

de Cursos Técnicos, apresentando todos os itens obrigatórios em conformidade 211

com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 212

Técnico, fixados na Resolução CNE/CEB nº 04/99. Os ajustes necessários ao 213

Plano estão relacionados no Parecer. Segue transcrita a parte da Conclusão: “Por 214

se tratar de curso em andamento, tendo em vista o edital do processo seletivo, o 215

parecer é favorável à aprovação, mas nesse caso que a instituição realize, com 216

urgência, todas as adequações necessárias ao plano ora analisado.”  O Relator 217

disse que o Plano deve retornar ao CONSUP, após os ajustes. O Senhor 218

Presidente informou que o IFBA agora tem mais 05 campi novos, Juazeiro, 219

Euclides da Cunha, Lauro de Freitas, Santo Antonio de Jesus e Brumado e que o 220

Núcleo de Dias D’Ávila não passou a ser campus, embora o Campus de 221

Camaçari tenha firmado convênio com a prefeitura de Dias D’Ávila. Falou que, 222

nesse período de greve, as aulas lá estão acontecendo, normalmente, em razão 223

dos professores serem contratados pela prefeitura, passando a palavra ao 224

Conselheiro Affonso, o qual comunicou que é professor da casa há 32 anos, 225

representante suplente do Prof. Albertino neste Conselho e Diretor Pró-Tempore 226

do Campus de Camaçari, inaugurado em 01/10/2007 e 06 meses depois o 227

Núcleo Avançado de Dias D’Ávila. Disse que, com base no Termo de Convênio 228

desse Núcleo com o CEFET, à época, foram constituídos os outros 03 Núcleos 229

de Euclides da Cunha, Juazeiro e Brumado. Ressaltou que a Reitora, o Pró-230

Reitor de Administração e Planejamento e a Prefeita de Camaçari têm se 231

empenhado junto aos órgãos competentes para resolver essa questão, mas até a 232

presente data o Núcleo de Dias D’Ávila não foi reconhecido, ao passo que os 233

outros, constituídos depois dele, foram recentemente transformados em campus.  234

Falou ainda que lá tem sido ministrados Cursos de Capacitação para docentes de 235

Mata de São João, da Rede Municipal. O Conselheiro Pedro Jorge falou que 236

essa expansão possui pontos positivos, mas também negativos, pois quando é 237

implantado um Campus são disponibilizados poucos funcionários e professores, 238

no caso do Campus de Jequié, o laboratório está precisando de melhorias e até 239

faltam cadeiras, tendo o Diretor de lá pedido doze funcionários, mas só recebeu 240

três. Acha que o Conselho das Instituições da Rede Federal de Educação 241

Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF poderia ajudar nessa questão. Na 242

oportunidade, falou que estão sendo reivindicados 10% do PIB para a educação 243

pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Considerando que muitos 244

Relatores estão solicitando que os Planos retornem ao CONSUP, o Conselheiro 245

Júlio sugeriu que seja estabelecido um prazo para a entrega dos Planos 246
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ajustados, antes de serem encerrados os mandatos dos atuais Conselheiros. A 247

Secretária propôs e foi acatado por este Conselho que os Planos de Cursos não 248

retornem para nova apresentação ao CONSUP, tendo em vista que constam nos 249

Pareceres os ajustes necessários, assim a Comissão Elaboradora, após o 250

atendimento, faria o encaminhamento do Plano reformulado ao Relator para ele 251

verificar se as alterações foram realizadas. Caso não tenha um entendimento 252

entre o Relator e a Comissão, o Plano voltará para nova apreciação deste 253

Colegiado. O Parecer foi aprovado, com os ajustes solicitados. 2.4 Plano do 254

Curso Técnico em Informática, Modalidade Subsequente, do Núcleo 255

Avançado de Salinas da Margarida/Campus de Salvador. Relator: 256

Conselheiro Ricardo Cunha. (Processo nº 23278.000497/2011-72). O Relator 257

apresentou seu Parecer, no qual informa que o curso está organizado por 258

disciplinas, em regime modular, de acordo com a legislação vigente, distribuídas 259

em três módulos e a prática profissional na atividade de estágio, respaldada pelo 260

Art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 contará com orientação e avaliação das 261

atividades desenvolvidas por um professor-orientador. No tocante aos 262

laboratórios específicos, achou necessário indicar na sua totalidade, o que está 263

sendo adquirido, hardware e software. Os ajustes propostos estão relacionados 264

no Parecer. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “ Diante do exposto, somos de 265

Parecer que este Conselho: a) Aprove, com os ajustes apontados neste Parecer, 266

o Plano de Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 267

Informática, modalidade Subsequente, com carga horária teórico-prática de 268

1.008 horas e 240 horas de estágio opcional, ofertado pelo Instituto Federal de 269

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no Campus de Salvador; b) 270

Determine à Comissão Elaboradora prazo de 30 dias para a realização dos 271

devidos ajustes; c) Autorize o funcionamento desse curso a partir do ano de 272

2012, desde que tenha a infra-estrutura mínima recomendada pelo Catálogo 273

Nacional dos Cursos Técnicos. O Relator comunicou que o convênio firmado 274

com a prefeitura não deixou claro quantos docentes terão o curso e quais as suas 275

áreas. A Conselheira Dicíola solicitou que seja registrado que o Campus de 276

Barreiras tem convênio com a prefeitura municipal e vive esse problema. Não 277

concordou que a prefeitura, por ter menos recursos,  subsidie docentes para a 278

rede federal. Falou que o referido campus precisou de dois engenheiros civis e a 279

prefeitura pagou por 40 horas R$1.200,00, acontecendo, muitas vezes, que o 280

profissional não quer aceitar a quantia ou então a aceita com concessões. Disse 281

que duas prefeituras vizinhas de Barreiras, dos municípios de Luís Eduardo 282

Magalhães e de São Desidério, possuem potencial para terem um Núcleo 283

Avançado. Pretende, antes de terminar a sua gestão, que os convênios, firmados 284

com as prefeituras, não tenham o objetivo de ceder professores e passem a ser de 285

cooperação. A Conselheira Natália recomendou que, além da Resolução 286

CNE/CEB/04/99, que serve para orientar a elaboração de Planos de Cursos, seja 287

elaborada uma instrução normativa com orientações específicas para a criação 288

de uma matriz curricular mínima para os campi, observando as disciplinas que 289
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são obrigatórias, sem esquecer as diferenças regionais do Estado da Bahia. O 290

Conselheiro Handerson sugeriu que a Pró-Reitoria de Ensino constitua 291

comissão para fazer a adequação dos Cursos do IFBA, para ter um padrão 292

básico, por exemplo, verificando o que é básico no Cursos de Informática, com 293

algumas especificidades regionais, a fim de  promover a mobilidade. Informou 294

que irá se retirar da reunião antes do seu término para ir à Secretaria de Saúde. A 295

Conselheira Dicíola solicitou, em caráter de urgência, a apreciação do 296

Regimento Geral deste Instituto, na próxima reunião deste Colegiado. Foi 297

favorável à padronização dos projetos. O Conselheiro Júlio propôs que a Pró-298

Reitoria de Ensino fique atenta quanto à aplicação da Matriz Básica para os 299

Cursos Técnicos Integrados, aprovada por este Conselho. O Conselheiro Elieser300

recomendou que seja atualizado o documento, aprovado em 2005, intitulado 301

“Diretrizes Institucionais para Elaboração dos Planos dos Cursos da Educação 302

Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA nas Modalidades Integrada 303

e Subsequente”. A maioria votou pela aprovação do Parecer, tendo 01 (um) voto 304

contrário e 03 (três) abstenções.  O Conselheiro Handerson ausentou-se da 305

reunião. 2.12 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, 306

Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de 307

Euclides da Cunha. Relator: Conselheiro Ricardo Cunha. (Processo nº 308

23278.000505/2011-81). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que 309

o curso está organizado por disciplinas em regime modular, de acordo com a 310

legislação vigente, distribuídas em quatro módulos. A prática profissional na 311

atividade de estágio respaldada pelo Art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 312

contará com a orientação e avaliação das atividades desenvolvidas por um 313

professor-orientador. Os ajustes propostos estão relacionados no Parecer 314

inclusive quanto à solicitação de que os laboratórios que serão utilizados no 315

Curso sejam colocados no Plano, mesmo que ainda não existam para que 316

representem um compromisso firmado. Recomendou que seja alterada a Matriz 317

Curricular para atender ao Decreto nº 5154, de 23/07/2004. Comunica que foi 318

apresentado um laboratório de Informática sendo que o Catálogo Nacional de 319

Cursos Técnicos propõe mais outros laboratórios. Segue transcrita a Conclusão320

e Voto: “Diante do exposto, somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove, 321

com os ajustes apontados neste Parecer, o Plano de Curso de Educação 322

Profissional Técnica de Nível Médio em Edificações, modalidade Subsequente, 323

com carga horária teórico-prática de 1.275 horas e 240 horas de estágio 324

opcional, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 325

Bahia, no Campus de Paulo Afonso; b) Determine à Comissão Elaboradora 326

prazo de 30 dias para a realização dos devidos ajustes; c) Autorize o 327

funcionamento desse curso a partir do ano de 2012, desde que tenha a infra-328

estrutura mínima recomendada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos”. 329

O Relator disse que esse Curso possui também convênio com a prefeitura. Falou 330

que manteve contato com o Diretor do Campus e ele informou que a prefeitura 331

se responsabilizou pelos laboratórios e pelo quadro docente. O Parecer foi 332
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aprovado com ajustes. 2.18 Proposta de Resolução sobre o Processo de 333

Remoção dos Servidores do IFBA, Anexos I e II. Relator: Conselheiro 334

Acimarney. (Processo nº 23278.000516/2011-61). O Relator procedeu à leitura 335

do Parecer, no qual informa, na parte do Relatório, que a proposta atende os 336

requisitos legais da Constituição Federal e da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, 337

preservando os direitos e garantias conferidos aos servidores, bem como, 338

resguarda a supremacia do interesse público sobre o privado. Fez uma análise 339

detalhada de todo o processo, a qual consta do Parecer. Ao final, recomendou ao 340

Conselho Superior do IFBA que se manifeste favoravelmente à aprovação do 341

Regulamento para Remoção de Servidores, em virtude da necessidade da 342

imediata implementação de norma regulamentadora do direito de Remoção no 343

âmbito do IFBA. Segue transcrita a parte final do parecer: “Sou pela aprovação 344

do Regulamento para Remoção dos Servidores do IFBA, desde que as 345

recomendações abaixo sejam atendidas: 1) Supressão da exigência da 346

apresentação dos documentos elencados no Art. 13, § 1º, alíneas c) e d). 2) O 347

Art. 17 deverá adotar a seguinte redação: “O processo seletivo, de que trata o 348

Art. 15, será regido por edital específico que deverá observar as normas 349

estabelecidas neste regulamento, e será realizado pela Diretoria de Gestão de 350

Pessoas, devendo o (a) Reitor (a) emitir portaria constituindo comissão 351

devidamente designada para este fim. 3) O Art. 20, §1º deverá adotar a seguinte 352

redação: caso seja instaurada sindicância ou processo administrativo 353

disciplinar em face de servidor inscrito no certame, após a publicação do edital 354

de processo seletivo, a remoção do mesmo estará condicionada a comprovação 355

de sua inocência. 4) Incluir no Formulário de Solicitação de Remoção uma 356

checklist contendo os documentos necessários para cada modalidade de 357

remoção.” Segue também transcrita a proposta da comissão para o Art. 13, § 1º, 358

alíneas c) e d):  c)  declaração emitida pela Secretária de Saúde do Município 359

onde reside o servidor e, conforme o caso, o seu dependente, e da Secretaria de 360

Saúde do Município onde está localizada a unidade de lotação do servidor, 361

quando municípios diferentes, atestando que não existe tratamento adequado 362

para a patologia identificada, na rede pública e privada daquele(s) 363

município(s); d) declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Município ou 364

Pólo Regional mais próximo da unidade de lotação do servidor, atestando que 365

não existe tratamento adequado para a patologia identificada, na rede pública 366

ou privada daquele município. Depois da apresentação do Parecer, houve as 367

seguintes manifestações: o Conselheiro Egberto falou que precisa ser analisada,368

com atenção, a solicitação de remoção, a pedido, considerando que um servidor 369

pode pedir remoção para o Campus de Salvador alegando que na cidade onde 370

reside não tem o tratamento adequado para a patologia identificada e, de repente, 371

naquele município pode ter esse tratamento; o Relator explicou que essa 372

modalidade de remoção é a pedido, independente do interesse da administração, 373

não competindo ao administrador, quando se tratar de casos de saúde, julgar se é 374

pertinente ou não e a redação da Lei 8.112 é clara quando diz que é 375
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independente do interesse da administração, porque versando sobre matéria de 376

saúde se coloca em risco o maior bem que o servidor possui que é sua vida. 377

Reconheceu que se utilizam desse expediente para tentar facilitar a remoção, 378

mas dentro dos itens elencados dos documentos solicitados, existe o laudo 379

médico que consta da patologia, da gravidade da patologia e da necessidade do 380

tratamento. Considerou excessiva a exigência desse tipo de certificação por 381

parte da Secretaria de Saúde, por exemplo, um servidor mora em uma 382

determinada cidade e tem dificuldade para encontrar tratamento médico para 383

uma determinada patologia, isso não quer dizer que naquela cidade não existe o 384

tratamento, às vezes, existem cidades que têm o tratamento, agora, se aguardar 385

10, 20 meses pelo tratamento isso coloca em risco a saúde do servidor. Salientou 386

que fazer o exame clínico é difícil quanto mais conseguir da Secretaria de Saúde 387

uma declaração de que não existe o tratamento nas redes pública e privada. 388

Acredita que a remoção nessa modalidade deve ser vista com um maior cuidado 389

e que cabe ao gestor também estar atento porque as pessoas se utilizam de todos 390

os recursos possíveis para tentar burlar a legislação; o Conselheiro Pedro Jorge391

achou que a questão da remoção requer muita atenção e a Lei deve ser 392

obedecida. Destacou a importância de ter critérios para essa concessão, 393

entendendo que os servidores removidos devem ser substituídos. Citou caso de 394

candidato que passou em concurso para um campus e foi imediatamente para 395

outro do seu interesse, considerando isso um fato grave, pois abre o precedente 396

para outras pessoas agirem dessa forma; o Conselheiro Jorge Leite mencionou 397

vários casos de servidores que passaram por junta médica lá no Campus de 398

Santo Amaro e foram para o Campus de Salvador, sem as vagas serem 399

preenchidas. Salientou a sua preocupação de que não torne uma prática muitos 400

ficarem com problemas de saúde; o Relator explicou que remoção, por motivo 401

de saúde, não dá direito a contrapartida e que não convém criar obstáculos nesse 402

caso; a Conselheira Elienai informou que um servidor quando é admitido, se 403

estabelece um tempo mínimo de permanência no Campus, para ele solicitar 404

remoção; o Relator esclareceu que o servidor, em estágio probatório, não pode 405

solicitar remoção, pois será sumariamente indeferido o seu pedido, entretanto se 406

ele em estágio probatório for acometido de uma enfermidade e se a junta médica 407

comprovar que, naquela cidade, ele vai ficar debilitado, pois o tratamento 408

específico prescrito para ele demanda tempo e que aquela região não tem 409

condições, nesse caso a remoção pode ser provisória, com um tempo mínimo de 410

03 anos. Lembrou que se a patologia for curável e transitória, a pessoa tem um 411

ano para fazer o tratamento. Após esse período, se for curada, ela retorna ao seu 412

campus de origem, até porque não houve uma contrapartida. Informou que se 413

houver interesse por parte do gestor do campus, onde ela está exercendo 414

provisoriamente o seu serviço, ele pode negociar com o Diretor-Geral do outro 415

campus o pagamento dessa vaga e o servidor será removido permanentemente; a 416

Conselheira Eloísa falou que muitos dos servidores admitidos para o Campus de 417

Salvador, à época, estavam com problemas de saúde e não atentaram para a Lei 418
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8.112; o Senhor Presidente disse que a questão da remoção já gerou muita 419

discussão e que realmente esse tema precisa ser regulamentado; o Conselheiro 420

Jorge Leite citou que uma pessoa pode fazer um concurso para um lugar 421

distante, mas ter como amigo, por exemplo, o Coordenador do Curso de 422

Informática, do Campus de Salvador, então ele consegue a sua remoção para 423

esse município, por isso acha que essa matéria precisa de critérios; o Relator não 424

concordou com esse procedimento, mas entende que isso pode até acontecer. 425

Falou que a Lei 8,112 determina que qualquer um pode ser removido, por 426

interesse da administração; o Conselheiro Jorge Leite comunicou que lá em 427

Santo Amaro já teve situação de professor ser removido por mais de um ano e 428

não vir outro docente para ocupar a vaga, por interesse da administração. Fica 429

preocupado com isso, pois acha que os campi que tiverem o manejo político 430

serão beneficiados como é o caso do Campus de Salvador, talvez por ficar perto 431

da Reitoria, embora não queira fazer juízo de valor, mas esse Campus vai poder 432

contar sempre com os melhores profissionais e os campi do interior serão 433

sacrificados. Entende que sempre vai ter a influência política não só no IFBA, 434

mas também nas outras Instituições, precisando assim a norma ser bem 435

criteriosa; o Conselheiro Carlos Alex falou que os contratos e os textos de Lei 436

não são totalmente completos, mas o que procura dar conta desses casos é o que 437

se chama politicamente correto que, muitas vezes, é um problema e que 438

restringe o interesse maior da Instituição. Informou que, normalmente, se usa 439

para evitar ou minimizar esses processos a publicidade e espaço ou órgãos como 440

a Ouvidoria. Disse que o politicamente correto pode ser prejudicial, por 441

exemplo, nesse último grande concurso, por conta do politicamente correto, se 442

um professor substituto pleiteasse o cargo, os docentes que fazem parte do 443

Colegiado não poderiam participar da banca e isso fez com que muitas das 444

bancas do concurso não tivessem professor da Instituição; o Conselheiro 445

Egberto entende que não devem ser retiradas as alíneas c) e d), já citadas, 446

embora ache que elas não irão permitir que os servidores tenham a remoção, 447

pois são simplesmente documentos que serão anexados e avaliados com mais 448

fundamentação pela junta médica. Mencionou o Art. 13, § 1º, alínea b) que diz: 449

“comprovante de residência do servidor ou, conforme o caso, do seu cônjuge, 450

companheiro ou dependente” sugerindo que esse item seja excluído, por ser um 451

elemento apenas para fazer acompanhamento do processo, uma vez que a junta 452

médica é quem irá avaliá-lo; a Conselheira Natália disse que por conhecer a 453

burocracia e a burocratização do estado, gostaria de saber se existe um órgão 454

específico da Secretaria de Saúde para emitir o referido atestado; o Relator disse 455

que não é conhecida a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde de cada 456

cidade e o comprovante de residência é simples de ser apresentado, mas o 457

documento a ser emitido por parte da Secretaria, ele acredita que vai ser uma 458

medida em que não vai surtir efeito algum, porque as pessoas vão ter dificuldade 459

de consegui-lo, correndo o risco de terem os seus processos indeferidos por uma 460

mera questão burocrática, porque o mais importante elas já têm que é o laudo 461
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médico dizendo que está com a patologia e vai ser enviado para a junta médica 462

oficial analisar o caso, agora, se a junta médica não agir de boa fé, deferir os 463

casos que não são reais, aí já é um problema da administração pública, não 464

competindo a ele julgar se a pessoa está ou não com problema de saúde, porque 465

ele não é médico, cabendo a ele estabelecer critérios razoáveis para o servidor 466

exercer esse direito, agora se a junta médica deferir o pleito do servidor, não 467

cabe a ele analisar o grau e a gravidade da patologia; a Conselheira Natália 468

disse que, pelas informações inverídicas, todos respondem perante a lei; o 469

Conselheiro Jorge Leite recomendou que as alíneas c) e d) não tenham caráter 470

obrigatório; o Relator sugeriu que seja colocado que é facultado ao servidor 471

apresentar os documentos, constantes das referidas alíneas, com o que 472

concordou o Conselheiro; o Conselheiro Carlos Alex achou que os documentos, 473

como facultativos, nem precisam constar do Regulamento; o Conselheiro Jorge 474

Leite falou que não está esclarecido para ele o item que trata do interesse da 475

administração, passando então a dizer que um campus em implantação precisa 476

de um profissional experiente, antigo na Instituição e, para esse desafio, solicita477

de outro campus um professor com essas características, perguntando se é 478

interesse da administração, respondendo o Senhor Presidente afirmativamente. 479

Procurou saber também se no caso do campus, que cedeu o docente, pode ser 480

considerado como interesse da administração, explicando o Senhor Presidente481

que sim, uma vez que melhorando qualquer campus, o IFBA será beneficiado,482

por ser a mesma Instituição; o Conselheiro Pedro Jorge entende que um 483

servidor não deve ser retirado de um Setor, estando totalmente adequado a um 484

determinado tipo de trabalho, para o Setor não ficar prejudicado. Informou que a 485

Gráfica, do Campus de Salvador, necessita de uma pessoa para trabalhar na 486

Computação Gráfica e a maioria não tem o perfil para esse trabalho. Citou que487

um servidor, às vezes, é requisitado para exercer função em um campus, quando 488

existe servidor, do próprio campus, com capacidade de desempenhar tal função; 489

o Senhor Presidente explicou que para compor uma equipe de trabalho deve ser 490

observada a questão da confiança, da relação de amizade inclusive não pode ser 491

parente, sendo essa decisão da Reitoria; quanto ao Art. 20, § 1º, proposto pelo 492

Relator, o Conselheiro Egberto disse que não quer entrar no mérito do termo 493

inocência, ali mencionado, mas se o servidor for aguardar a conclusão do 494

processo administrativo, provavelmente terá um prazo muito extenso e ele sabe 495

que Edital de Remoção está ligado a um Edital de Concurso Público. Acha que 496

deve ter uma definição se, porventura, não houver o deferimento da remoção 497

durante o Edital de Remoção e que essa vaga seja colocada no Edital do 498

Concurso Público, para o servidor não ter que aguardar até a comprovação da 499

sua inocência; o Conselheiro Jorge Leite falou que se o processo administrativo 500

demorar meses e ao seu final o resultado for favorável ao servidor, ele pode 501

questionar isso na esfera judicial e acredita que se ele for removido para outro 502

campus e, se precisar, ele continuará respondendo, porque está na mesma 503

instituição; o Relator falou que a proposta da comissão, do Art. 20, § 1º, diz o 504
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seguinte: “Caso seja instaurada sindicância ou processo administrativo 505

disciplinar após a publicação do edital de processo seletivo, o servidor inscrito 506

será automaticamente excluído do certame”. Para ele, pode alguém, por seu bel 507

prazer, instaurar uma comissão de sindicância para um servidor, já inscrito no 508

processo seletivo de remoção e aí ele estará excluído do certame, entretanto com 509

a sua proposta de alteração do parágrafo, se for comprovada a inocência do 510

servidor, ele participa do processo tranquilamente e se for classificado, a 511

portaria de remoção estará condicionada ao final do processo administrativo ou 512

da comissão de sindicância que, pelos prazos da Lei 8112 não são tão elásticos; 513

o Conselheiro Jorge Leite sugeriu que seja excluído o Art. 20, § 1º; o Relator 514

informou que a Lei 8.112 diz que não será concedida exoneração ao servidor 515

que estiver respondendo comissão de sindicância ou processo administrativo. 516

Acha que não deve ser concedida a remoção de imediato porque esse servidor, 517

se supostamente trabalhar no Campus de Salvador e pedir remoção para 518

Barreiras, isso vai inviabilizar a oitiva de testemunhas, o seu próprio 519

depoimento, além do instrumento probatório do processo. Ele estará 520

participando do processo, mas aguardará na sua cidade de lotação até o desfecho 521

do processo e, sendo julgado, transcorrido tudo normalmente, ele vai para o 522

campus onde ele pleiteava a vaga. Entende que assim preserva a administração 523

de averiguar mais detalhadamente com o servidor lá na cidade, porque alguém 524

ser investigado em outra cidade, às vezes, tem que pedir carta precatória para o 525

juiz de outra cidade aí demora dez, nove meses, até que o indiciado seja ouvido; 526

o Conselheiro Jorge Leite falou que compreende a preocupação do Professor 527

Egberto, Diretor do campus de Valença, por imaginar o problema que causaria 528

se o primeiro colocado na seleção estivesse respondendo a um processo de 529

sindicância; o Conselheiro Egberto fez referência ao Art. 20, § 1º, dizendo que 530

toda a documentação estará na posse do Reitor e ele diante daqueles dados terá a 531

condição de instaurar ou não o processo. Sugeriu que esse parágrafo seja 532

retirado; o Conselheiro Pedro Jorge entende que o aprovado no concurso, se 533

estiver respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar, precisa 534

que a comissão cumpra o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos, 535

para que ele não seja prejudicado no caso de ser declarado inocente no final do 536

processo; o Relator acatou a sugestão de suprimir o Art. 20, § 1º,  mas, se 537

houver algum caso de sindicância ou processo administrativo, que seja 538

resolvido por este Conselho. O Parecer foi aprovado, devendo o Regulamento 539

ter os seguintes ajustes: a) constar como facultado, a apresentação dos 540

documentos elencados no Artigo 13. § 1º, alíneas c) e d); b) suprimir o Artigo541

20, § 1º; c) acrescentar no Artigo 39. – ouvidos os Diretores Gerais dos campi                                                                                                                                     542

2.19 Proposta para criação do Comitê de Tecnologia da Informação do 543

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Relator: 544

Conselheiro Elieser. (Processo nº 23278.000511/2011-38). O Relator procedeu 545

à leitura do seu Parecer, no qual comunica que o documento em análise tem por 546

objetivo apresentar informações que venham embasar a justificativa para a 547
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criação do Comitê, utilizando como referência legal a Instrução 548

Normativa/MPOG nº 04, de 19 de maio de 2008, que dispõe sobre o processo de 549

contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração 550

Pública Federal direta, autárquica e fundacional. De acordo com a proposta, o 551

Comitê será um órgão colegiado, de natureza consultiva e de caráter 552

permanente, com a seguinte composição: Diretor de Gestão da Tecnologia da 553

Informação – presidente; um representante de cada Pró-Reitoria; um 554

representante de cada Diretoria Sistêmica; um representante da Comunicação 555

Social; um representante do Colégio de Gestores de TI dos Campi; três 556

representantes dos campi indicados pelo Colégio de Dirigentes. A proposta 557

apresenta minuta da portaria de criação do Comitê e proposta de Regimento. 558

Segue transcrita a Conclusão e Voto: “ Diante do exposto, e da necessidade de 559

implantação imediata do Comitê de Tecnologia da Informação, para 560

atendimento às exigências da legislação e do TCU, somos de parecer favorável 561

a aprovação desta proposta e imediato encaminhamento à Reitoria para que 562

sejam tomadas as devidas providências com relação a composição e 563

funcionamento do órgão.” Depois da apresentação do Parecer, houve as 564

seguintes manifestações: a Conselheira Elóísa perguntou se tem a representação 565

docente nessa composição; o Relator respondeu negativamente; o Conselheiro 566

Jorge Leite achou complicado não existir a  participação docente nesse Comitê. 567

Citou que ele é professor de Informática e já teve problemas em sala de aula, 568

tendo em vista que decisão foi tomada, unilateralmente, em relação à Política de 569

Gestão de TI. Disse que na composição tem a proposta de um representante de570

cada Diretoria Sistêmica, mas o Regimento não foi ainda aprovado; o 571

Conselheiro Júlio sugeriu que na composição do Comitê tenha a representação 572

dos segmentos docente, discente e técnico-administrativa; o Conselheiro Alex 573

falou que o docente atuará no Comitê não como usuário da Rede do Sistema de 574

TI, mas participará das decisões que estruturam esse sistema na medida em que 575

a Tecnologia de Informação e Comunicação é um instrumento pedagógico por 576

excelência e que faz a cada dia mais parte do trabalho docente. Para ele o escopo 577

desse Comitê é bem definido e a representação docente deve ser escolhida pela 578

comunidade; o Conselheiro Pedro Jorge concordou que as representações 579

discente, docente e do servidor técnico-administrativo façam parte da 580

composição do referido Comitê, para que  participem das discussões pertinentes 581

a esses segmentos; a Conselheira Natália sugeriu que sejam criados também 582

subcomitês, com o que concordou o Conselheiro Carlos Alex; o Relator583

informou que, conforme notificação do TCU, esse Comitê deverá estar 584

implantado até outubro próximo; o Conselheiro Affonso disse que essa área de 585

TI envolve recursos significativos. Sugeriu que nessa composição tenha pelo 586

menos a participação do Coordenador de TI de cada campus, pois praticamente 587

todos os campi possuem Curso de Informática. Entende que se existem recursos 588

para equipar laboratórios não é o custo de diária, de passagem, de cada 589

Coordenador que irá inviabilizar o processo; o Relator informou que na proposta 590
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existe um representante do Colégio de Gestores de TI dos campi; o Conselheiro 591

Jorge Leite sugeriu e foi aprovada por este Conselho a seguinte composição para 592

o Comitê: três representantes docentes; três representantes discentes; três 593

representantes dos técnico-administrativos; três representantes do Colégio de 594

Dirigentes; três gestores do Colégio de Gestores de TI dos campi; três 595

representantes da Reitoria; um representante da Comunicação Social; o Senhor 596

Presidente falou que essa participação democrática de todos os segmentos vai 597

acontecer quando forem coletadas as demandas junto ao Plano de 598

Desenvolvimento Institucional - PDI e que não há necessidade de ampliar a 599

composição do Comitê, conforme informação que obteve da Sra. Edna Matos, 600

Diretora de Tecnologia da Informação; o Conselheiro Jorge Leite explicou que a 601

sua proposta reduz a composição do Comitê; o Conselheiro Carlos Alex sugeriu 602

que seja estabelecido algum tipo de proporcionalidade para as representações 603

docente e discente, por terem duas carreiras; o Conselheiro Júlio acha que o 604

mais indicado seria a realização de eleição para a escolha das representações; o 605

Conselheiro Carlos Alex propôs que a categoria docente faça uma chamada para 606

a realização de reunião, sem precisar deflagrar o processo de eleição e ela 607

própria defina as indicações; o Conselheiro Júlio falou que o ideal é que seja 608

feita a eleição, por achar praticamente inviável que cada campus se reúna para 609

tomar essa decisão. O Parecer foi aprovado com a alteração da composição do 610

Comitê. 03. Expediente. Neste item, o Senhor Presidente prestou as seguintes 611

informações: a) documento da Pró-Reitora de Ensino, datado de 30/08/2011, 612

solicitando a alteração do período do 1º Congresso do IFBA, ao invés de 26 a 613

28/10/2011, conforme Resolução 95/2010, para o primeiro semestre de 2012, 614

considerando que a maioria dos campi está com servidores em greve. O 615

Conselheiro Jorge Leite informou que o Sindicato deliberou em assembléia 616

nesse sentido, em função da greve. Este Conselho acatou o referido pedido; b) 617

os campi de Valença, Irecê, Ilhéus, Seabra, Paulo Afonso foram selecionados 618

para integrarem o Programa Nacional Mulheres Mil, através da Chamada 619

Pública MEC/SETEC – 01/2011, devendo o mesmo ser  ainda implantado em 620

todos os campi do IFBA. Comunicou que o Brasil terá 100 campi oferecendo 621

esse Programa, pretendendo ter um total de 4.000 mulheres qualificadas. Disse 622

que o Campus de Salvador faz parte desse Programa com o Governo do Canadá 623

desde o seu início. Informou que o objetivo desse Programa é oferecer 624

qualificação profissional para mulheres, a partir de 18 anos, em situação de 625

vulnerabilidade socioeconômica e que tenham o ensino fundamental completo 626

ou em conclusão. Informou que a Profª Paula Mara e a Profª Regina Cele, do 627

Campus de Salvador, estão em Brasília capacitando os coordenadores do Brasil 628

inteiro. Comunicou também que a Profª Paula Mara e uma colega do IF do Rio 629

de Janeiro definiram o perfil formativo do trabalhador doméstico e que isso será 630

feito para outras profissões. Falou que o trabalho do professor é voluntário e 631

cada projeto tem a previsão de 100 mil reais; c) projeto ímpar do IFBA com a 632

Petrobrás, para o oferecimento de 40 cursos, com bolsas de estudo, a partir de 633
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outubro, priorizando alunos carentes já matriculados na Instituição, tendo o 634

objetivo de qualificar jovens nas áreas de petróleo, gás, energia e 635

biocombustíveis. Disse que o Edital sairá em setembro, definindo os critérios; d) 636

Encontro Nacional para debater o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 637

Técnico e Emprego – PRONATEC, no dia 15/09, às 15 horas, no IFBA/ 638

Campus de Salvador, o qual contará com a presença do Secretário de Educação 639

Profissional e Tecnológica –SETEC/MEC; e) Programa Certific – Preparação de 640

Pescados, em Salinas da Margarida. Prevê a oferta de certificação para 641

pescadores e mariscadeiras. 04. O que ocorrer. Neste item, o Conselheiro 642

Egberto informou sobre a realização da 3ª Semana do Turismo, no Campus de 643

Valença, no período de 21 a 25 de setembro próximo, com a contribuição do 644

comércio local. Citou que constam da programação o 1º Festival Gastronômico 645

da Costa do Dendê, passeio ao Morro de São Paulo, vários mini-cursos, dentre 646

outras atividades. Informou que trouxe pastas para serem distribuídas aos 647

Conselheiros, com o material do evento, esperando contar com as participações 648

dos Conselheiros. O Conselheiro Paulo André informou que a Pró-Reitoria de 649

Administração e Planejamento realizará um Seminário, com o objetivo de 650

treinar servidores dos campi, através de oficinas, nas áreas de administração, 651

orçamento e planejamento, evento esse que será realizado juntamente com a 652

Escola de Administração Fazendária – ESAF. Informou que enviou ofício à 653

Universidade Federal da Bahia, à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 654

e ao Instituto Federal Baiano propondo a realização de um Seminário similar, 655

envolvendo o referido Instituto e essas Universidades, já tendo recebido resposta 656

favorável da UFBA. O Conselheiro Carlos Alex sugeriu que seja verificada a 657

possibilidade de oferecer algum tipo de oficina ou de capacitação aos 658

pesquisadores, considerando que eles conseguem recursos para os projetos, mas, 659

muitas vezes, não têm o conhecimento suficiente para executá-los. Acha que 660

seria extremamente pertinente se partisse essa iniciativa da PROAP e que seria 661

bem-vinda para os pesquisadores. O Conselheiro Paulo André prometeu analisar 662

a proposta. O Senhor Presidente agradeceu a dedicação e a participação de todos 663

os Conselheiros para que todos os documentos da Pauta fossem apreciados. Não664

havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 665

Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ATA que, depois de lida e 666

achada conforme, será aprovada e por todos assinada.667



		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA


CONSELHO SUPERIOR - CONSUP


                                                                                ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 


                                                          DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA  


                                                          EM 31 DE AGOSTO DE 2011


                                                                                                                    





Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e onze, às oito horas, foi realizada a Reunião Extraordinária 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 do Reitor em exercício, Prof. Carlos d’Alexandria Bruni, em substituição à Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante titular da Associação dos Professores Universitários da Bahia - APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante suplente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Sr. Pedro Jorge Assis dos Santos; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; representantes suplentes dos Diretores-Gerais dos campi, Prof. Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro, que será empossado; Prof. Affonso José de Sousa Alves Filho – Camaçari, que será empossado; Prof. Egberto Hein da Silva – Valença; representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite e Prof. Jorge Costa Leite Junior; representante suplente docente  da EBTT, Profª Maria Conceição dos Santos; 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 e Sra. Franciela Rosa de Jesus; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, 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. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna. Justificaram as ausências: representantes titulares - Prof. José Donizete Borges – MEC; Dr. Augusto César Rios Leiro – UNEB; Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; Prof. Joilson Cruz da Silva - SINASEFE; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Diretor-Geral do Campus de Eunápolis; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Diretor-Geral do Campus de Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Diretor-Geral do Campus de Vitória da Conquista; Profª Rosicler Teresinha Sauer e Prof. José Jorge Mendes de Freitas – docentes da EBTT; Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos e Sr. Márcio Cardoso Munduruca, servidores técnico-administrativos; Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira, discente da Educação Profissional Técnica; Sra. Cristina Alves Pinto, representante discente do Ensino Superior; representantes suplentes – Profª Solange Maria Novis Ribeiro – Federação das Indústrias; Sr. Michel Jefferson Batista da Silva, discente da Educação Profissional Técnica. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de Conselheiros. Os Conselheiros Affonso e Ricardo Cunha assinaram o Termo de Posse, constante do verso da página 07 de livro próprio. Antes de serem apreciados os documentos da Ordem do Dia, o Senhor Presidente informou sobre o recebimento do Ofício Circular nº 023/2011/AECI/GM-MEC, de 16/08/2010, referente ao Processo de Contas Anual, exercício de 2010 do IFBA, certificado como Regular pela Controladoria-Geral da União. Falou que esse resultado foi possível, graças ao empenho de todos deste Instituto. O Conselheiro Handerson procurou saber se o certificado como Regular tem ressalvas. O Conselheiro Paulo André respondeu negativamente. Considerou importante essa conquista para o IFBA, inclusive disse que no Ofício consta manifestação de congratulação pela excelência na gestão de 2010. O Senhor Presidente fez a leitura do Ofício nº 80, de 30/08/2011, da Secretária do CONSUP, solicitando à Chefe de Gabinete que seja constituída comissão eleitoral para definir normas, organizar e executar o processo eleitoral para a escolha dos representantes dos segmentos docente, discente e técnico-administrativo no CONSUP, tendo em vista que os mandatos dos mesmos terminarão no dia 03 de novembro deste ano. 02. Ordem do Dia. O Conselheiro Handerson sugeriu e este Conselho aprovou que a sua proposta seja mantida para esta reunião, conforme aconteceu na Reunião do dia 03/08/2011, no sentido de que os Planos de Cursos, cujos Relatores emitiram seus Pareceres recomendando alterações, que não possuem caráter estrutural, sejam aprovados em bloco e os Planos que tiverem ressalvas diferenciadas, sejam discutidos. O Senhor Presidente então fez a consulta a cada Relator nesse sentido e, após a manifestação de cada um, foram aprovados os Planos de Cursos, a seguir: 2.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Subsequente ao Ensino Médio do Campus de Irecê. Relatora: Conselheira Maria Conceição, (Processo nº 23278.000495/2011) 2.5 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Integrada, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Jorge Leite, (processo nº 23278.000498/2011-17); 2.6 Plano do Curso Técnico de Informática, Modalidade Integrada, do Campus de Jequié. Relator: Conselheiro Jorge Leite, (Processo nº 23278.000499/2011-61); 2.7 Plano do Curso Técnico em Mineração, Subsequente, do Campus de Jacobina. Relator: Conselheiro Affonso, (Processo nº 23278.000500/2011-58); 2.8 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Jequié. Relatora: Conselheira Dicíola, (Processo nº 23278.000501/2011-01); 2.9 Projeto do Plano do Curso Técnico Integrado em Eletromecânica de Nível Médio, do Campus de Irecê. Relatora: Conselheira Dicíola, (Processo nº 23278.000502/2011-47); 2.10 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica Educação Profissional Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Jequié. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000503/2011-91); 2.11 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Integrada, do Campus de Paulo Afonso. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000504/2011-36); 2.13 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíves, Modalidade Integrada, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000506/2011-25); 2.14 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de Juazeiro-Bahia. Relatora: Conselheira Maria Conceição, (Processo nº 23278.000507/2011-70);  2.15  Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Segurança do Trabalho, Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA – Ensino Médio, do Campus de Santo Amaro, Relatora: Conselheira Maria Conceição, (Processo nº 23278.000508/2011-14); 2.16 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Comércio, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de Juazeiro-Bahia. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000509/2011-69); 2.17 Mudança da Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, do Campus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Carlos Alex, (Processo nº 23278.000510/2011-93); 2.21 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis, Modalidade Integrada, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000513/2011-27); 2.22 Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio Subsequente em Eletromecânica, do Campus de Irecê. Relatora: Conselheira Elienai, (Processo nº 23278.000514/2011-71); 2.23 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23278.000515/2011-16). Em seguida, passou-se à apreciação dos itens da Pauta, a seguir, cujas apresentações dos Pareceres serão acompanhadas pelos Conselheiros, através de projeções no data show: 2.20 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis, Modalidade Subsequente ao Ensino Médio, do Campus de Irecê. Relator: Conselheiro Handerson. (Processo nº 23278.000512/2011-82). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que o Plano, em sua forma e conteúdo, foi analisado conforme legislação vigente da Educação Profissional Técnica principalmente as Resoluções CNE/CEB 04/1999, CNE/CEB nº 1, de 29/01/2001, CNE/CEB nº 1, de 03/02/2005 e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que estabelecem o Curso Técnico em Biocombustíveis, como parte do Eixo Tecnológico de Produção Industrial, com carga horária total de 1200 horas. Fez recomendações de ajustes, constantes de vários itens do Parecer.  Segue transcrita a parte da Conclusão: “Considerando que as não conformidades apresentadas envolvem aspectos de interesse institucional mais amplo, como por exemplo, contratação de professores e aquisição de laboratórios, sugere-se a aprovação do projeto desde que sejam realizadas as devidas modificações propostas e o retorno do mesmo ao conselho para que se possa verificar os encaminhamentos dados às adequações necessárias”. Depois da apresentação do Parecer, o Relator explicou que não aprovou este Plano no bloco porque existem algumas questões estruturais da matriz curricular e do próprio campus, que precisam ser discutidas, dentre as quais, seguem registradas as seguintes: - ausência de disciplina voltada para a área da Sociologia, mas considerando a expectativa de atuação dos alunos, deveria existir com um foco voltado para a questão do associativismo; - acrescentar conteúdos contemplando questões relacionadas a organizações associativistas na disciplina “Gestão de Organização e Empreendedorismo”; - que o TCC seja uma alternativa ao estágio e que não seja tratado como disciplina, acabando essa disciplina que ela não existe e criando-se a disciplina Sociologia; - suprimir a equivalência entre carga horária e hora-aula, pois a LDB define a hora-aula como sendo igual a 60 minutos; - informar a perspectiva de construção e aparelhamento dos laboratórios de Microbiologia, Bioquímica e Bioprocessos; - apresentar tabela que demonstre as relações entre os docentes (existentes ou a contratar) disciplinas, formação, titulação e regime de trabalho; - definir, pelo menos, a quantidade de docentes a serem contratados. Acha que o Plano pode ser aprovado desde que seja retornado ao Conselho com o atendimento dos ajustes. O Senhor Presidente perguntou ao Relator se ele manteve contato com algum integrante da Comissão Elaboradora, recebendo a resposta de que infelizmente não houve tempo para isso. Voltando a falar, o Senhor Presidente comunicou que o Campus de Irecê tem uma particularidade, na área de biocombustíveis, por estar ao lado da Usina de Biodiesel da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI. Na oportunidade, informou que estão garantidos sessenta docentes para os campi em implantação.  O Relator disse que a questão da Usina está bem escrita no Projeto. Solicitou que conste no Plano quantos professores o curso precisa e quais as vagas asseguradas pelo MEC. A Conselheira Elienai falou que ela e as Conselheiras Dicíola e Maria Conceição, do Campus de Barreiras, receberam Planos de Cursos, para relatá-los, e discutiram sobre as dificuldades encontradas para analisá-los inclusive observaram muitas falhas estruturais, embora reconheçam que muitos campi são novos, com o pessoal recém-contratado, sem o conhecimento e a experiência em educação profissional. Sugeriu que seja constituída uma comissão para criar um modelo padrão para a elaboração desses Planos de Cursos, ou que seja prestado assessoramento a esses campi novos nesse sentido, com base na Resolução CNE/CEB nº 04/99, sem esquecer de contemplar as questões regionais e locais, até para facilitar a análise e o Relator ter a consciência tranqüila de aprovar um Plano bem elaborado, explicitando o corpo docente, os laboratórios, biblioteca, tudo necessário para o bom funcionamento do curso. A Secretária lembrou que, conforme decidido na última reunião, foi enviado um documento à Pró-Reitoria de Ensino com a solicitação de que fosse elaborado um roteiro para a elaboração desses Planos. O Conselheiro Carlos Alex entende que, com a mudança para IFBA, surgiram novas propostas de novos cursos que demandam uma discussão sobre trabalho associado, associativismo e cooperativismo, pois até então, enquanto CEFET o conhecimento estava mais relacionado com a indústria que agora já não é mais o   fórum privilegiado das discussões sobre trabalho, então é preciso refletir sobre essa nova situação e como tratar o trabalho no ensino educativo. Recomendou que se pense uma espécie de módulo para tratar das relações com o mundo do trabalho, pois capitalismo, cooperativismo e sindicalismo surgem ao mesmo tempo, os dois últimos em contraposição ao capitalismo e que vêm se desenvolvendo e que têm percursos históricos que nos levam até os dias de hoje. Propôs também que seja criado um grupo de estudo para discutir com a comunidade do IFBA como devem ser tratadas essas questões, do ponto de vista da gestão, das sociabilidades que estão envolvidas, das relações e da política, porque se vive numa sociedade cada vez mais individualizada onde a política precisa ser incorporada aos currículos. O Relator manifestou-se no sentido de que o Conselheiro Carlos Alex seria a pessoa mais indicada para fazer uma proposta mais amadurecida ao Conselho sobre isso, por ele trabalhar há alguns anos com o associativismo e com as cooperativas populares. Disse que não é esta a primeira vez que é solicitada à Pró-Reitoria de Ensino a padronização dos Planos de Cursos, tendo ele feito isso há mais de um ano. Lembrou que os Planejamentos das Pró-Reitorias estão sendo apresentados neste Conselho, conforme sua solicitação. O Parecer foi aprovado, recomendando o Relator que o Plano retorne ao CONSUP, depois do atendimento dos ajustes. 2.1 Plano do Curso Técnico de Informática, Modalidade Subsequente, do campus de Jequié. Relator: Conselheiro Egberto. (Processo nº 23278.000494/2011-39). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta do Plano não está em conformidade com as Orientações para a Formulação e Apresentação dos Planos de Cursos Técnicos, não apresentando todos os itens obrigatórios. Disse que a denominação e o próprio Plano de Curso não estão de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e até mesmo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, necessitando de readequações.  Estão relacionados, no Parecer, os ajustes necessários, especificando cada um dos itens.  Segue transcrita a parte da Conclusão: “Por se tratar de curso em andamento, tendo em vista o edital do processo seletivo, o parecer é favorável à aprovação, mas nesse caso é necessário que a instituição realize, com urgência, todas as adequações necessárias ao plano ora analisado.” O Conselheiro Handerson falou que não é admissível um Plano de Curso ser elaborado sem estar no padrão da Resolução CNE/CEB nº 04/99, sendo isso da responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino. O Senhor Presidente disse que os campi novos estão precisando de orientação quanto à elaboração de Planos de Cursos. O Parecer foi aprovado, ficando de retornar ao CONSUP, depois de serem atendidos os ajustes, conforme solicitação do Relator. 2.3 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de Euclides da Cunha. Relator: Conselheiro Egberto. (Processo nº 23278.000496/2011-28). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que a proposta do Plano, no geral, está em conformidade com as Orientações para a Formulação e Apresentação dos Planos de Cursos Técnicos, apresentando todos os itens obrigatórios em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, fixados na Resolução CNE/CEB nº 04/99. Os ajustes necessários ao Plano estão relacionados no Parecer. Segue transcrita a parte da Conclusão: “Por se tratar de curso em andamento, tendo em vista o edital do processo seletivo, o parecer é favorável à aprovação, mas nesse caso que a instituição realize, com urgência, todas as adequações necessárias ao plano ora analisado.”  O Relator disse que o Plano deve retornar ao CONSUP, após os ajustes. O Senhor Presidente informou que o IFBA agora tem mais 05 campi novos, Juazeiro, Euclides da Cunha, Lauro de Freitas, Santo Antonio de Jesus e Brumado e que o Núcleo de Dias D’Ávila não passou a ser campus, embora o Campus de Camaçari tenha firmado convênio com a prefeitura de Dias D’Ávila. Falou que, nesse período de greve, as aulas lá estão acontecendo, normalmente, em razão dos professores serem contratados pela prefeitura, passando a palavra ao Conselheiro Affonso, o qual comunicou que é professor da casa há 32 anos, representante suplente do Prof. Albertino neste Conselho e Diretor Pró-Tempore do Campus de Camaçari, inaugurado em 01/10/2007 e 06 meses depois o Núcleo Avançado de Dias D’Ávila. Disse que, com base no Termo de Convênio desse Núcleo com o CEFET, à época, foram constituídos os outros 03 Núcleos de Euclides da Cunha, Juazeiro e Brumado. Ressaltou que a Reitora, o Pró-Reitor de Administração e Planejamento e a Prefeita de Camaçari têm se empenhado junto aos órgãos competentes para resolver essa questão, mas até a presente data o Núcleo de Dias D’Ávila não foi reconhecido, ao passo que os outros, constituídos depois dele, foram recentemente transformados em campus.  Falou ainda que lá tem sido ministrados Cursos de Capacitação para docentes de Mata de São João, da Rede Municipal. O Conselheiro Pedro Jorge falou que essa expansão possui pontos positivos, mas também negativos, pois quando é implantado um Campus são disponibilizados poucos funcionários e professores, no caso do Campus de Jequié, o laboratório está precisando de melhorias e até faltam cadeiras, tendo o Diretor de lá pedido doze funcionários, mas só recebeu três. Acha que o Conselho das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - CONIF poderia ajudar nessa questão. Na oportunidade, falou que estão sendo reivindicados 10% do PIB para a educação pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Considerando que muitos Relatores estão solicitando que os Planos retornem ao CONSUP, o Conselheiro Júlio sugeriu que seja estabelecido um prazo para a entrega dos Planos ajustados, antes de serem encerrados os mandatos dos atuais Conselheiros. A Secretária propôs e foi acatado por este Conselho que os Planos de Cursos não retornem para nova apresentação ao CONSUP, tendo em vista que constam nos Pareceres os ajustes necessários, assim a Comissão Elaboradora, após o atendimento, faria o encaminhamento do Plano reformulado ao Relator para ele verificar se as alterações foram realizadas. Caso não tenha um entendimento entre o Relator e a Comissão, o Plano voltará para nova apreciação deste Colegiado. O Parecer foi aprovado, com os ajustes solicitados. 2.4 Plano do Curso Técnico em Informática, Modalidade Subsequente, do Núcleo Avançado de Salinas da Margarida/Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Ricardo Cunha. (Processo nº 23278.000497/2011-72). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que o curso está organizado por disciplinas, em regime modular, de acordo com a legislação vigente, distribuídas em três módulos e a prática profissional na atividade de estágio, respaldada pelo Art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 contará com orientação e avaliação das atividades desenvolvidas por um professor-orientador. No tocante aos laboratórios específicos, achou necessário indicar na sua totalidade, o que está sendo adquirido, hardware e software. Os ajustes propostos estão relacionados no Parecer. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “ Diante do exposto, somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove, com os ajustes apontados neste Parecer, o Plano de Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Informática, modalidade Subsequente, com carga horária teórico-prática de 1.008 horas e 240 horas de estágio opcional, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no Campus de Salvador; b) Determine à Comissão Elaboradora prazo de 30 dias para a realização dos devidos ajustes; c) Autorize o funcionamento desse curso a partir do ano de 2012, desde que tenha a infra-estrutura mínima recomendada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. O Relator comunicou que o convênio firmado com a prefeitura não deixou claro quantos docentes terão o curso e quais as suas áreas. A Conselheira Dicíola solicitou que seja registrado que o Campus de Barreiras tem convênio com a prefeitura municipal e vive esse problema. Não concordou que a prefeitura, por ter menos recursos,  subsidie docentes para a rede federal. Falou que o referido campus precisou de dois engenheiros civis e a prefeitura pagou por 40 horas R$1.200,00, acontecendo, muitas vezes, que o profissional não quer aceitar a quantia ou então a aceita com concessões. Disse que duas prefeituras vizinhas de Barreiras, dos municípios de Luís Eduardo Magalhães e de São Desidério, possuem potencial para terem um Núcleo Avançado. Pretende, antes de terminar a sua gestão, que os convênios, firmados com as prefeituras, não tenham o objetivo de ceder professores e passem a ser de cooperação. A Conselheira Natália recomendou que, além da Resolução CNE/CEB/04/99, que serve para orientar a elaboração de Planos de Cursos, seja elaborada uma instrução normativa com orientações específicas para a criação de uma matriz curricular mínima para os campi, observando as disciplinas que são obrigatórias, sem esquecer as diferenças regionais do Estado da Bahia. O Conselheiro Handerson sugeriu que a Pró-Reitoria de Ensino constitua comissão para fazer a adequação dos Cursos do IFBA, para ter um padrão básico, por exemplo, verificando o que é básico no Cursos de Informática, com algumas especificidades regionais, a fim de  promover a mobilidade. Informou que irá se retirar da reunião antes do seu término para ir à Secretaria de Saúde. A Conselheira Dicíola solicitou, em caráter de urgência, a apreciação do Regimento Geral deste Instituto, na próxima reunião deste Colegiado. Foi favorável à padronização dos projetos. O Conselheiro Júlio propôs que a Pró-Reitoria de Ensino fique atenta quanto à aplicação da Matriz Básica para os Cursos Técnicos Integrados, aprovada por este Conselho. O Conselheiro Elieser recomendou que seja atualizado o documento, aprovado em 2005, intitulado “Diretrizes Institucionais para Elaboração dos Planos dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do CEFET-BA nas Modalidades Integrada e Subsequente”. A maioria votou pela aprovação do Parecer, tendo 01 (um) voto contrário e 03 (três) abstenções.  O Conselheiro Handerson ausentou-se da reunião. 2.12 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso/Núcleo Avançado de Euclides da Cunha. Relator: Conselheiro Ricardo Cunha. (Processo nº 23278.000505/2011-81). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que o curso está organizado por disciplinas em regime modular, de acordo com a legislação vigente, distribuídas em quatro módulos. A prática profissional na atividade de estágio respaldada pelo Art. 9º da Resolução CNE/CEB nº 04/99 contará com a orientação e avaliação das atividades desenvolvidas por um professor-orientador. Os ajustes propostos estão relacionados no Parecer inclusive quanto à solicitação de que os laboratórios que serão utilizados no Curso sejam colocados no Plano, mesmo que ainda não existam para que representem um compromisso firmado. Recomendou que seja alterada a Matriz Curricular para atender ao Decreto nº 5154, de 23/07/2004. Comunica que foi apresentado um laboratório de Informática sendo que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos propõe mais outros laboratórios. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “Diante do exposto, somos de Parecer que este Conselho: a) Aprove, com os ajustes apontados neste Parecer, o Plano de Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Edificações, modalidade Subsequente, com carga horária teórico-prática de 1.275 horas e 240 horas de estágio opcional, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no Campus de Paulo Afonso; b) Determine à Comissão Elaboradora prazo de 30 dias para a realização dos devidos ajustes; c) Autorize o funcionamento desse curso a partir do ano de 2012, desde que tenha a infra-estrutura mínima recomendada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos”. O Relator disse que esse Curso possui também convênio com a prefeitura. Falou que manteve contato com o Diretor do Campus e ele informou que a prefeitura se responsabilizou pelos laboratórios e pelo quadro docente. O Parecer foi aprovado com ajustes. 2.18 Proposta de Resolução sobre o Processo de Remoção dos Servidores do IFBA, Anexos I e II. Relator: Conselheiro Acimarney. (Processo nº 23278.000516/2011-61). O Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual informa, na parte do Relatório, que a proposta atende os requisitos legais da Constituição Federal e da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, preservando os direitos e garantias conferidos aos servidores, bem como, resguarda a supremacia do interesse público sobre o privado. Fez uma análise detalhada de todo o processo, a qual consta do Parecer. Ao final, recomendou ao Conselho Superior do IFBA que se manifeste favoravelmente à aprovação do Regulamento para Remoção de Servidores, em virtude da necessidade da imediata implementação de norma regulamentadora do direito de Remoção no âmbito do IFBA. Segue transcrita a parte final do parecer: “Sou pela aprovação do Regulamento para Remoção dos Servidores do IFBA, desde que as recomendações abaixo sejam atendidas: 1) Supressão da exigência da apresentação dos documentos elencados no Art. 13, § 1º, alíneas c) e d). 2) O Art. 17 deverá adotar a seguinte redação: “O processo seletivo, de que trata o Art. 15, será regido por edital específico que deverá observar as normas estabelecidas neste regulamento, e será realizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, devendo o (a) Reitor (a) emitir portaria constituindo comissão devidamente designada para este fim. 3) O Art. 20, §1º deverá adotar a seguinte redação: caso seja instaurada sindicância ou processo administrativo disciplinar em face de servidor inscrito no certame, após a publicação do edital de processo seletivo, a remoção do mesmo estará condicionada a comprovação de sua inocência. 4) Incluir no Formulário de Solicitação de Remoção uma checklist contendo os documentos necessários para cada modalidade de remoção.” Segue também transcrita a proposta da comissão para o Art. 13, § 1º, alíneas c) e d):  c)  declaração emitida pela Secretária de Saúde do Município onde reside o servidor e, conforme o caso, o seu dependente, e da Secretaria de Saúde do Município onde está localizada a unidade de lotação do servidor, quando municípios diferentes, atestando que não existe tratamento adequado para a patologia identificada, na rede pública e privada daquele(s) município(s); d) declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Município ou Pólo Regional mais próximo da unidade de lotação do servidor, atestando que não existe tratamento adequado para a patologia identificada, na rede pública ou privada daquele município. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Egberto falou que precisa ser analisada, com atenção, a solicitação de remoção, a pedido, considerando que um servidor pode pedir remoção para o Campus de Salvador alegando que na cidade onde reside não tem o tratamento adequado para a patologia identificada e, de repente, naquele município pode ter esse tratamento; o Relator explicou que essa modalidade de remoção é a pedido, independente do interesse da administração, não competindo ao administrador, quando se tratar de casos de saúde, julgar se é pertinente ou não e a redação da Lei 8.112 é clara quando diz que é independente do interesse da administração, porque versando sobre matéria de saúde se coloca em risco o maior bem que o servidor possui que é sua vida. Reconheceu que se utilizam desse expediente para tentar facilitar a remoção, mas dentro dos itens elencados dos documentos solicitados, existe o laudo médico que consta da patologia, da gravidade da patologia e da necessidade do tratamento. Considerou excessiva a exigência desse tipo de certificação por parte da Secretaria de Saúde, por exemplo, um servidor mora em uma determinada cidade e tem dificuldade para encontrar tratamento médico para uma determinada patologia, isso não quer dizer que naquela cidade não existe o tratamento, às vezes, existem cidades que têm o tratamento, agora, se aguardar 10, 20 meses pelo tratamento isso coloca em risco a saúde do servidor. Salientou que fazer o exame clínico é difícil quanto mais conseguir da Secretaria de Saúde uma declaração de que não existe o tratamento nas redes pública e privada. Acredita que a remoção nessa modalidade deve ser vista com um maior cuidado e que cabe ao gestor também estar atento porque as pessoas se utilizam de todos os recursos possíveis para tentar burlar a legislação; o Conselheiro Pedro Jorge achou que a questão da remoção requer muita atenção e a Lei deve ser obedecida. Destacou a importância de ter critérios para essa concessão, entendendo que os servidores removidos devem ser substituídos. Citou caso de candidato que passou em concurso para um campus e foi imediatamente para outro do seu interesse, considerando isso um fato grave, pois abre o precedente para outras pessoas agirem dessa forma; o Conselheiro Jorge Leite mencionou vários casos de servidores que passaram por junta médica lá no Campus de Santo Amaro e foram para o Campus de Salvador, sem as vagas serem preenchidas. Salientou a sua preocupação de que não torne uma prática muitos ficarem com problemas de saúde; o Relator explicou que remoção, por motivo de saúde, não dá direito a contrapartida e que não convém criar obstáculos nesse caso; a Conselheira Elienai informou que um servidor quando é admitido, se estabelece um tempo mínimo de permanência no Campus, para ele solicitar remoção; o Relator esclareceu que o servidor, em estágio probatório, não pode solicitar remoção, pois será sumariamente indeferido o seu pedido, entretanto se ele em estágio probatório for acometido de uma enfermidade e se a junta médica comprovar que, naquela cidade, ele vai ficar debilitado, pois o tratamento específico prescrito para ele demanda tempo e que aquela região não tem condições, nesse caso a remoção pode ser provisória, com um tempo mínimo de 03 anos. Lembrou que se a patologia for curável e transitória, a pessoa tem um ano para fazer o tratamento. Após esse período, se for curada, ela retorna ao seu campus de origem, até porque não houve uma contrapartida. Informou que se houver interesse por parte do gestor do campus, onde ela está exercendo provisoriamente o seu serviço, ele pode negociar com o Diretor-Geral do outro campus o pagamento dessa vaga e o servidor será removido permanentemente; a Conselheira Eloísa falou que muitos dos servidores admitidos para o Campus de Salvador, à época, estavam com problemas de saúde e não atentaram para a Lei 8.112; o Senhor Presidente disse que a questão da remoção já gerou muita discussão e que realmente esse tema precisa ser regulamentado; o Conselheiro Jorge Leite citou que uma pessoa pode fazer um concurso para um lugar distante, mas ter como amigo, por exemplo, o Coordenador do Curso de Informática, do Campus de Salvador, então ele consegue a sua remoção para esse município, por isso acha que essa matéria precisa de critérios; o Relator não concordou com esse procedimento, mas entende que isso pode até acontecer. Falou que a Lei 8,112 determina que qualquer um pode ser removido, por interesse da administração; o Conselheiro Jorge Leite comunicou que lá em Santo Amaro já teve situação de professor ser removido por mais de um ano e não vir outro docente para ocupar a vaga, por interesse da administração. Fica preocupado com isso, pois acha que os campi que tiverem o manejo político serão beneficiados como é o caso do Campus de Salvador, talvez por ficar perto da Reitoria, embora não queira fazer juízo de valor, mas esse Campus vai poder contar sempre com os melhores profissionais e os campi do interior serão sacrificados. Entende que sempre vai ter a influência política não só no IFBA, mas também nas outras Instituições, precisando assim a norma ser bem criteriosa; o Conselheiro Carlos Alex falou que os contratos e os textos de Lei não são totalmente completos, mas o que procura dar conta desses casos é o que se chama politicamente correto que, muitas vezes, é um problema e que restringe o interesse maior da Instituição. Informou que, normalmente, se usa para evitar ou minimizar esses processos a publicidade e espaço ou órgãos como a Ouvidoria. Disse que o politicamente correto pode ser prejudicial, por exemplo, nesse último grande concurso, por conta do politicamente correto, se um professor substituto pleiteasse o cargo, os docentes que fazem parte do Colegiado não poderiam participar da banca e isso fez com que muitas das bancas do concurso não tivessem professor da Instituição; o Conselheiro Egberto entende que não devem ser retiradas as alíneas c) e d), já citadas, embora ache que elas não irão permitir que os servidores tenham a remoção, pois são simplesmente documentos que serão anexados e avaliados com mais fundamentação pela junta médica. Mencionou o Art. 13, § 1º, alínea b) que diz: “comprovante de residência do servidor ou, conforme o caso, do seu cônjuge, companheiro ou dependente” sugerindo que esse item seja excluído, por ser um elemento apenas para fazer acompanhamento do processo, uma vez que a junta médica é quem irá avaliá-lo; a Conselheira Natália disse que por conhecer a burocracia e a burocratização do estado, gostaria de saber se existe um órgão específico da Secretaria de Saúde para emitir o referido atestado; o Relator disse que não é conhecida a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde de cada cidade e o comprovante de residência é simples de ser apresentado, mas o documento a ser emitido por parte da Secretaria, ele acredita que vai ser uma medida em que não vai surtir efeito algum, porque as pessoas vão ter dificuldade de consegui-lo, correndo o risco de terem os seus processos indeferidos por uma mera questão burocrática, porque o mais importante elas já têm que é o laudo médico dizendo que está com a patologia e vai ser enviado para a junta médica oficial analisar o caso, agora, se a junta médica não agir de boa fé, deferir os casos que não são reais, aí já é um problema da administração pública, não competindo a ele julgar se a pessoa está ou não com problema de saúde, porque ele não é médico, cabendo a ele estabelecer critérios razoáveis para o servidor exercer esse direito, agora se a junta médica deferir o pleito do servidor, não cabe a ele analisar o grau e a gravidade da patologia; a Conselheira Natália disse que, pelas informações inverídicas, todos respondem perante a lei; o Conselheiro Jorge Leite recomendou que as alíneas c) e d) não tenham caráter obrigatório; o Relator sugeriu que seja colocado que é facultado ao servidor apresentar os documentos, constantes das referidas alíneas, com o que concordou o Conselheiro; o Conselheiro Carlos Alex achou que os documentos, como facultativos, nem precisam constar do Regulamento; o Conselheiro Jorge Leite falou que não está esclarecido para ele o item que trata do interesse da administração, passando então a dizer que um campus em implantação precisa de um profissional experiente, antigo na Instituição e, para esse desafio, solicita de outro campus um professor com essas características, perguntando se é interesse da administração, respondendo o Senhor Presidente afirmativamente. Procurou saber também se no caso do campus, que cedeu o docente, pode ser considerado como interesse da administração, explicando o Senhor Presidente que sim, uma vez que melhorando qualquer campus, o IFBA será beneficiado, por ser a mesma Instituição; o Conselheiro Pedro Jorge entende que um servidor não deve ser retirado de um Setor, estando totalmente adequado a um determinado tipo de trabalho, para o Setor não ficar prejudicado. Informou que a Gráfica, do Campus de Salvador, necessita de uma pessoa para trabalhar na Computação Gráfica e a maioria não tem o perfil para esse trabalho. Citou que um servidor, às vezes, é requisitado para exercer função em um campus, quando existe servidor, do próprio campus, com capacidade de desempenhar tal função; o Senhor Presidente explicou que para compor uma equipe de trabalho deve ser observada a questão da confiança, da relação de amizade inclusive não pode ser parente, sendo essa decisão da Reitoria; quanto ao Art. 20, § 1º, proposto pelo Relator, o Conselheiro Egberto disse que não quer entrar no mérito do termo inocência, ali mencionado, mas se o servidor for aguardar a conclusão do processo administrativo, provavelmente terá um prazo muito extenso e ele sabe que Edital de Remoção está ligado a um Edital de Concurso Público. Acha que deve ter uma definição se, porventura, não houver o deferimento da remoção durante o Edital de Remoção e que essa vaga seja colocada no Edital do Concurso Público, para o servidor não ter que aguardar até a comprovação da sua inocência; o Conselheiro Jorge Leite falou que se o processo administrativo demorar meses e ao seu final o resultado for favorável ao servidor, ele pode questionar isso na esfera judicial e acredita que se ele for removido para outro campus e, se precisar, ele continuará respondendo, porque está na mesma instituição; o Relator falou que a proposta da comissão, do Art. 20, § 1º, diz o seguinte: “Caso seja instaurada sindicância ou processo administrativo disciplinar após a publicação do edital de processo seletivo, o servidor inscrito será automaticamente excluído do certame”. Para ele, pode alguém, por seu bel prazer, instaurar uma comissão de sindicância para um servidor, já inscrito no processo seletivo de remoção e aí ele estará excluído do certame, entretanto com a sua proposta de alteração do parágrafo, se for comprovada a inocência do servidor, ele participa do processo tranquilamente e se for classificado, a portaria de remoção estará condicionada ao final do processo administrativo ou da comissão de sindicância que, pelos prazos da Lei 8112 não são tão elásticos; o Conselheiro Jorge Leite sugeriu que seja excluído o Art. 20, § 1º; o Relator informou que a Lei 8.112 diz que não será concedida exoneração ao servidor que estiver respondendo comissão de sindicância ou processo administrativo. Acha que não deve ser concedida a remoção de imediato porque esse servidor, se supostamente trabalhar no Campus de Salvador e pedir remoção para Barreiras, isso vai inviabilizar a oitiva de testemunhas, o seu próprio depoimento, além do instrumento probatório do processo. Ele estará participando do processo, mas aguardará na sua cidade de lotação até o desfecho do processo e, sendo julgado, transcorrido tudo normalmente, ele vai para o campus onde ele pleiteava a vaga. Entende que assim preserva a administração de averiguar mais detalhadamente com o servidor lá na cidade, porque alguém ser investigado em outra cidade, às vezes, tem que pedir carta precatória para o juiz de outra cidade aí demora dez, nove meses, até que o indiciado seja ouvido; o Conselheiro Jorge Leite falou que compreende a preocupação do Professor Egberto, Diretor do campus de Valença, por imaginar o problema que causaria se o primeiro colocado na seleção estivesse respondendo a um processo de sindicância; o Conselheiro Egberto fez referência ao Art. 20, § 1º, dizendo que toda a documentação estará na posse do Reitor e ele diante daqueles dados terá a condição de instaurar ou não o processo. Sugeriu que esse parágrafo seja retirado; o Conselheiro Pedro Jorge entende que o aprovado no concurso, se estiver respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar, precisa que a comissão cumpra o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos, para que ele não seja prejudicado no caso de ser declarado inocente no final do processo; o Relator acatou a sugestão de suprimir o Art. 20, § 1º,   mas, se houver algum caso de sindicância ou processo administrativo, que seja  resolvido por este Conselho. O Parecer foi aprovado, devendo o Regulamento ter os seguintes ajustes: a) constar como facultado, a apresentação dos documentos elencados no Artigo 13. § 1º, alíneas c) e d); b) suprimir o Artigo 20, § 1º; c) acrescentar no Artigo 39. – ouvidos os Diretores Gerais dos campi                                                                                                                                     2.19 Proposta para criação do Comitê de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Relator: Conselheiro Elieser. (Processo nº 23278.000511/2011-38). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual comunica que o documento em análise tem por objetivo apresentar informações que venham embasar a justificativa para a criação do Comitê, utilizando como referência legal a Instrução Normativa/MPOG nº 04, de 19 de maio de 2008, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. De acordo com a proposta, o Comitê será um órgão colegiado, de natureza consultiva e de caráter permanente, com a seguinte composição: Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação – presidente; um representante de cada Pró-Reitoria; um representante de cada Diretoria Sistêmica; um representante da Comunicação Social; um representante do Colégio de Gestores de TI dos Campi; três representantes dos campi indicados pelo Colégio de Dirigentes. A proposta apresenta minuta da portaria de criação do Comitê e proposta de Regimento. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “ Diante do exposto, e da necessidade de implantação imediata do Comitê de Tecnologia da Informação, para atendimento às exigências da legislação e do TCU, somos de parecer favorável a aprovação desta proposta e imediato encaminhamento à Reitoria para que sejam tomadas as devidas providências com relação a composição e funcionamento do órgão.” Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: a Conselheira Elóísa perguntou se tem a representação docente nessa composição; o Relator respondeu negativamente; o Conselheiro Jorge Leite achou complicado não existir a  participação docente nesse Comitê. Citou que ele é professor de Informática e já teve problemas em sala de aula, tendo em vista que decisão foi tomada, unilateralmente, em relação à Política de Gestão de TI. Disse que na composição tem a proposta de um representante de cada Diretoria Sistêmica, mas o Regimento não foi ainda aprovado; o Conselheiro Júlio sugeriu que na composição do Comitê tenha a representação dos segmentos docente, discente e técnico-administrativa; o Conselheiro Alex falou que o docente atuará no Comitê não como usuário da Rede do Sistema de TI, mas participará das decisões que estruturam esse sistema na medida em que a Tecnologia de Informação e Comunicação é um instrumento pedagógico por excelência e que faz a cada dia mais parte do trabalho docente. Para ele o escopo desse Comitê é bem definido e a representação docente deve ser escolhida pela comunidade; o Conselheiro Pedro Jorge concordou que as representações discente, docente e do servidor técnico-administrativo façam parte da composição do referido Comitê, para que  participem das discussões pertinentes a esses segmentos; a Conselheira Natália sugeriu que sejam criados também subcomitês, com o que concordou o Conselheiro Carlos Alex; o Relator informou que, conforme notificação do TCU, esse Comitê deverá estar implantado até outubro próximo; o Conselheiro Affonso disse que essa área de TI envolve recursos significativos. Sugeriu que nessa composição tenha pelo menos a participação do Coordenador de TI de cada campus, pois praticamente todos os campi possuem Curso de Informática. Entende que se existem recursos para equipar laboratórios não é o custo de diária, de passagem, de cada Coordenador que irá inviabilizar o processo; o Relator informou que na proposta existe um representante do Colégio de Gestores de TI dos campi; o Conselheiro Jorge Leite sugeriu e foi aprovada por este Conselho a seguinte composição para o Comitê: três representantes docentes; três representantes discentes; três representantes dos técnico-administrativos; três representantes do Colégio de Dirigentes; três gestores do Colégio de Gestores de TI dos campi; três representantes da Reitoria; um representante da Comunicação Social; o Senhor Presidente falou que essa participação democrática de todos os segmentos vai acontecer quando forem coletadas as demandas junto ao Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e que não há necessidade de ampliar a composição do Comitê, conforme informação que obteve da Sra. Edna Matos, Diretora de Tecnologia da Informação; o Conselheiro Jorge Leite explicou que a sua proposta reduz a composição do Comitê; o Conselheiro Carlos Alex sugeriu que seja estabelecido algum tipo de proporcionalidade para as representações docente e discente, por terem duas carreiras; o Conselheiro Júlio acha que o mais indicado seria a realização de eleição para a escolha das representações; o Conselheiro Carlos Alex propôs que a categoria docente faça uma chamada para a realização de reunião, sem precisar deflagrar o processo de eleição e ela própria defina as indicações; o Conselheiro Júlio falou que o ideal é que seja feita a eleição, por achar praticamente inviável que cada campus se reúna para tomar essa decisão. O Parecer foi aprovado com a alteração da composição do Comitê. 03. Expediente. Neste item, o Senhor Presidente prestou as seguintes informações: a) documento da Pró-Reitora de Ensino, datado de 30/08/2011, solicitando a alteração do período do 1º Congresso do IFBA, ao invés de 26 a 28/10/2011, conforme Resolução 95/2010, para o primeiro semestre de 2012, considerando que a maioria dos campi está com servidores em greve. O Conselheiro Jorge Leite informou que o Sindicato deliberou em assembléia nesse sentido, em função da greve. Este Conselho acatou o referido pedido; b) os campi de Valença, Irecê, Ilhéus, Seabra, Paulo Afonso foram selecionados para integrarem o Programa Nacional Mulheres Mil, através da Chamada Pública MEC/SETEC – 01/2011, devendo o mesmo ser  ainda implantado em todos os campi do IFBA. Comunicou que o Brasil terá 100 campi oferecendo esse Programa, pretendendo ter um total de 4.000 mulheres qualificadas. Disse que o Campus de Salvador faz parte desse Programa com o Governo do Canadá desde o seu início. Informou que o objetivo desse Programa é oferecer qualificação profissional para mulheres, a partir de 18 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que tenham o ensino fundamental completo ou em conclusão. Informou que a Profª Paula Mara e a Profª Regina Cele, do Campus de Salvador, estão em Brasília capacitando os coordenadores do Brasil inteiro. Comunicou também que a Profª Paula Mara e uma colega do IF do Rio de Janeiro definiram o perfil formativo do trabalhador doméstico e que isso será feito para outras profissões. Falou que o trabalho do professor é voluntário e cada projeto tem a previsão de 100 mil reais; c) projeto ímpar do IFBA com a Petrobrás, para o oferecimento de 40 cursos, com bolsas de estudo, a partir de outubro, priorizando alunos carentes já matriculados na Instituição, tendo o objetivo de qualificar jovens nas áreas de petróleo, gás, energia e biocombustíveis. Disse que o Edital sairá em setembro, definindo os critérios; d) Encontro Nacional para debater o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, no dia 15/09, às 15 horas, no IFBA/ Campus de Salvador, o qual contará com a presença do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica –SETEC/MEC; e) Programa Certific – Preparação de Pescados, em Salinas da Margarida. Prevê a oferta de certificação para pescadores e mariscadeiras. 04. O que ocorrer. Neste item, o Conselheiro Egberto informou sobre a realização da 3ª Semana do Turismo, no Campus de Valença, no período de 21 a 25 de setembro próximo, com a contribuição do comércio local. Citou que constam da programação o 1º Festival Gastronômico da Costa do Dendê, passeio ao Morro de São Paulo, vários mini-cursos, dentre outras atividades. Informou que trouxe pastas para serem distribuídas aos Conselheiros, com o material do evento, esperando contar com as participações dos Conselheiros. O Conselheiro Paulo André informou que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento realizará um Seminário, com o objetivo de treinar servidores dos campi, através de oficinas, nas áreas de administração, orçamento e planejamento, evento esse que será realizado juntamente com a Escola de Administração Fazendária – ESAF. Informou que enviou ofício à Universidade Federal da Bahia, à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e ao Instituto Federal Baiano propondo a realização de um Seminário similar, envolvendo o referido Instituto e essas Universidades, já tendo recebido resposta favorável da UFBA. O Conselheiro Carlos Alex sugeriu que seja verificada a possibilidade de oferecer algum tipo de oficina ou de capacitação aos pesquisadores, considerando que eles conseguem recursos para os projetos, mas, muitas vezes, não têm o conhecimento suficiente para executá-los. Acha que seria extremamente pertinente se partisse essa iniciativa da PROAP e que seria bem-vinda para os pesquisadores. O Conselheiro Paulo André prometeu analisar a proposta. O Senhor Presidente agradeceu a dedicação e a participação de todos os Conselheiros para que todos os documentos da Pauta fossem apreciados. 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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