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

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSUP DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – IFBA, REALIZADA EM 09.06.2010

Aos  nove  dias  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e  dez,  às  oito  horas,  foi
realizada  a  2ª  Reunião  Ordinária  do  CONSUP do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situado à rua Emídio dos Santos,
s/n, Barbalho, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora Profª Aurina
Oliveira  Santana.  Estiveram  presentes  os  seguintes  Conselheiros:
representante  titular  do  Ministério  da  Educação,  Profª  Caetana  Juracy
Rezende  Silva;  representante  titular  da  Universidade  Federal  da  Bahia  -
UFBA, Prof. Caiuby Alves da Costa; representante titular da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro; representante
suplente da Federação das Indústrias,  Profª Solange Maria Novis Ribeiro;
representante titular da Associação dos Professores Universitários da Bahia
-  APUB, Profª  Eloísa  Santos  Pinto; representante  titular  do  Sindicato
Nacional  dos  Servidores  Federais  de  Educação  Básica,  Profissional  e
Tecnológica  -  SINASEFE,  Prof.  Joilson  Cruz  da  Silva;  representantes
titulares  dos  Diretores-Gerais  dos  campi,  Profª  Dicíola  Figueiredo  de
Andrade  Baqueiro   –  Barreiras,  que  será  empossada; Prof.  Humberto
Teixeira Ramos – Valença;  Dr.  Paulo Marinho de Oliveira  – Vitória da
Conquista;  Prof.  Elieser Parcero Oliveira  – Simões Filho; representante
suplente  dos  Diretores-Gerais  dos  campi,  Prof.  Albertino  Ferreira
Nascimento Júnior, que será empossado;  representantes titulares docentes
da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Prof. Jorge Costa Leite Júnior,
Profª Rosicler Teresinha Sauer, Prof. Manoel Nunes Cavalcanti Junior, Dr.
Handerson Jorge Dourado Leite;  representante titular docente do Ensino
Superior, Dr.  Marcus  Vinícius  Teixeira  Navarro;  representantes  titulares
discentes  da  Educação  Profissional  Técnica,  Sr.  Jorge  Luiz  Ferreira
Moreira, Sra. Franciela Rosa de Jesus, Sr. Matheus Romão Barcellos e Sr.
Júlio  César  Santos  da  Silva;  representante  titular  discente  do  Ensino
Superior,  Sra. Cristina Alves Pinto; representantes titulares dos servidores
técnico-administrativos, Sr.  Wallace  Neves  de  Miranda,  Sr. Márcio



Cardoso  Munduruca, Sr.  Acimarney  Correia  Silva  Freitas,  Sr.  Paulo
Roberto Nilo Dantas e Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos. Compareceu
também à  reunião,  como ouvinte,  o  Prof. Juliano  Marques  de  Aguilar,
Coordenador da Unidade de Auditoria Interna deste Instituto. Justificaram
as  ausências:  Dr.  Gustavo  Leal  Sales  Filho,  representante  titular  da
Federação das Indústrias; Prof. Ricardo Torres Ribeiro, representante titular
dos  Diretores-Gerais  dos  campi;  Sra.  Natália  Sudislowski  e  Sra.  Kátia
Lucena,  representantes  titular  e  suplente  da  Federação  do  Comércio,
respectivamente. Os trabalhos desta sessão foram iniciados pela  Senhora
Presidente com  os  assuntos  constantes  da  Pauta: 01.  Posse  de
Conselheiros.  A Secretária fez  a  leitura  do  Termo  de  Posse  dos
Conselheiros Prof. Albertino e Profª Dicíola. O Termo de Posse consta da
página 05 de livro próprio. A Senhora Presidente informou que, conforme
decisão  do  Colégio  de  Dirigentes,  a  Profª  Dicíola  e  o  Prof.  Albertino
passam a integrar  este Conselho,  como representantes titular  e suplente,
respectivamente,  ao  tempo  em  que  desejou  boas-vindas  aos  recém-
empossados.  Explicou  que  o  referido  Conselheiro,  nesta  reunião,  atuará
como suplente, em substituição ao titular Prof. Ricardo, nas demais será
titular. A Conselheira empossada cumprimentou a todos dizendo da honra e
responsabilidade  em  tomar  posse  neste  Conselho,  salientando  que  está
consciente do seu papel, comprometendo-se a atuar com ética e em defesa
dos  interesses  públicos  e  coletivos,  observando  os  princípios
constitucionais e democráticos.  02. Apreciação e aprovação da Ata da
reunião de 26/03/2010.  O Conselheiro Marcus informou que,  na citada
reunião,  fez  uma  proposta,  que  foi  aprovada,  de  discussão  da  política
institucional para o Ensino Superior do IFBA, devendo ser apresentado ao
Conselho um planejamento  global  para a  criação de cursos  novos,  com
metas bem definidas, estabelecendo quais cursos superiores precisam ser
criados e onde precisam ser implantados, sendo incluídos na proposta os
cursos técnicos, de acordo com a sugestão do Conselheiro Paulo Marinho,
entretanto, a Ata, ora apreciada, não consta a condicionante de que novos
projetos  de  cursos  sejam avaliados  posteriormente  à  apresentação  dessa
proposta, solicitando então a inserção dessa condicionante na Ata. Disse
que verificou a gravação através da Secretária e não conseguiu identificar o
que  ele  falou  sobre  isso,  lembrando  que,  no  momento  do  seu
pronunciamento,  o  gravador  estava  próximo  do  Presidente  Prof.  Carlos
Bruni. A Conselheira Eloísa perguntou quais as linhas da Ata, que tratam
desse assunto e qual a proposta de inclusão. A Secretária  respondeu que
são as linhas 44 a 53 e a inserção do texto: O CONSUP só avaliará novos
Projetos de Cursos, após a aprovação do estudo sugerido. Voltando a falar,
o Conselheiro Marcus disse que não aceitou a indicação de ser Relator de
um Curso de Licenciatura porque o trabalho solicitado não foi realizado.
Achou  complicado  avaliar  um  curso  individualmente  sem  ter  um



planejamento global. Em razão disso, solicitou que antes da apreciação dos
Projetos  de  Licenciatura,  constantes  da  pauta,  fosse  discutida  a  sua
proposta, o que foi aceito. O Conselheiro Albertino informou que, até o dia
15  de  agosto  próximo,  este  Instituto  terá  que  publicar  o  Edital  para
contemplar  a  legislação  em vigor  sobre  o  oferecimento  dos  Cursos  de
Licenciatura,  a  partir  de 2011. Disse  que não tem contestação quanto à
avaliação global, mas os Projetos de Licenciatura precisam ser aprovados.
A Conselheira Solange informou que não estava mais na reunião quando o
Conselheiro  Marcus  fez  a  proposta,  à  qual  ele  solicita  inclusão na  Ata,
porém gostaria de saber se constará na Ata, da reunião do dia 26 de março,
a aprovação deste Conselho por essa condicionante. O Conselheiro Marcus
informou  que  a  proposta  foi  aprovada,  por  unanimidade.  A  Senhora
Presidente disse que, se for colocado na Ata o que está sendo solicitado, de
certa  forma,  os  trabalhos  deste  Conselho  ficarão  complicados,  nesta
reunião. O Conselheiro Marcus  sugeriu então que ficasse registrado nesta
Ata,  que solicitou a inclusão da referida proposta na Ata da reunião de
26/03/2010, mas como não consta  da gravação,  a mesma será  discutida
antes da análise dos Projetos de Cursos de Licenciatura, o que foi acatado.
O  Conselheiro Ney  disse não se recordar, em momento algum, que este
Conselho  tivesse  aprovado  a  condicionante,  entretanto,  lembra  da
aprovação do encaminhamento da proposta do Conselheiro à Pró-Reitoria
de Ensino, para atendimento da solicitação. A Ata foi aprovada, após as
observações  aqui  registradas.  03. Expediente.  Neste item, a  Senhora
Presidente tratou dos seguintes assuntos: .  sala de reuniões – disse que a
próxima  sessão,  possivelmente,  será  realizada  num  ambiente  mais
confortável,  pedindo,  mais  uma vez,  a  compreensão dos Conselheiros;  .
eleições – informou que foram realizadas eleições nos campi de Barreiras,
Valença,  Eunápolis,  Vitória  da  Conquista  e  Salvador  e,  usando  de  sua
prerrogativa  e  cumprindo  o  que  foi  discutido  durante  a  sua  campanha,
realizou também a eleição em Santo Amaro e irá fazer o mesmo em Porto
Seguro.  Disse  que  em  Simões  Filho  a  comunidade  optou  em  dar
continuidade  ao  mandato  do  atual  Diretor,  entendendo  que  isso  poderá
acontecer  em Camaçari;  .  ofício 49/2010,  da Pró-Reitoria  de  Pesquisa,
Pós-Graduação  e  Inovação  –  comunicou  a  solicitação  de  reanálise  da
decisão  deste  Conselho,  pertinente  aos  ajustes  a  serem  realizados  nos
Critérios para Certificação de Grupos de Pesquisa do IFBA, aprovados por
este  Conselho,  no  sentido  de  não  serem exigidos  que  os  líderes  sejam
doutores nas áreas, para os Grupos com dois a cinco anos de formação e
para  os  Grupos  com  mais  de  cinco  anos  de  formação.  O  Conselheiro
Marcus falou que a Profª Núbia manteve contato com ele sobre o assunto,
tendo lhe  recomendado  que  fizesse  esse  documento  para  apreciação  do
CONSUP, mas que ele não acata a sugestão, somente, para os Grupos com
mais  de  05  anos.  Após  discussão,  foi  acolhida  a  recomendação  do



Conselheiro;  .  Ofício nº  001/2010,  de 19 de maio,  da Coordenação  de
Construção Civil – informou que a Coordenação solicita autorização deste
Conselho para a implantação do Curso Técnico Integrado em Saneamento,
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a partir de 2011, uma vez
que o Curso em Infraestrutura Urbana não poderá ser oferecido com essa
denominação, em virtude da similaridade do nome do curso com o nome do
eixo tecnológico: Infraestrutura. Houve as seguintes manifestações sobre a
matéria:  a  Conselheira  Caetana  considerou  o  documento  pertinente,
achando  que  dificilmente  o  MEC  aceitará  o  curso,  por  ter  a  mesma
denominação  do eixo,  até  porque infraestrutura  pode  ser  saneamento,  a
parte de estrada, como pode ser a parte de viaduto. Para ela é uma boa
indicação a mudança do nome para Saneamento; o Conselheiro Handerson
disse  que  gostaria  de  conhecer  a  matriz  curricular  do  Curso  de
Infraestrutura  para  poder  se  manifestar  quanto  à  mudança  para
Saneamento. Achou que não deve simplesmente trocar o nome do curso,
mas o projeto precisa ser avaliado por este Conselho antes do início do
curso; o Conselheiro Caiuby falou que o MEC tem um catálogo de curso,
mas  quem  determina  as  atribuições  é  o  CONFEA e,  caso  a  estrutura
curricular do Curso de Infraestrutura não corresponda ao curso que está
sendo proposto, as atribuições não serão pertinentes; o  Conselheiro Júlio
mencionou que o Plano do Curso de Infraestrutura não foi aprovado ainda
pelo Conselho Superior, mas sim pelo antigo CONSEPE, procurando saber
qual o nome do curso que constará nos diplomas dos estudantes que estão
se formando; a  Conselheira Caetana respondeu que os estudantes têm o
direito  garantido da certificação  com o título do curso que adentrou na
instituição; o  Conselheiro Marcus  entende que não faz sentido a proposta
ser apresentada sem estar acompanhada do projeto do curso; o Conselheiro
Albertino salientou a necessidade de ser autorizada a inclusão do Curso em
Saneamento, no próximo processo seletivo e, naturalmente, a Coordenação
estará  atenta  para  fazer  as  adaptações,  a  fim  de  atender  ao  que  está
determinado no eixo tecnológico e o Projeto do Curso deverá ser analisado
por este Conselho, ainda este ano; o Conselheiro Augusto César achou que
esse episódio serviu para alertar o Conselho quanto aos procedimentos que
precisa adotar, para análise de projetos e, no caso específico, como trata de
uma pequena adequação, não há problemas em ser apreciado, além do que
a análise final do projeto ainda será feita aqui, mas os próximos processos
necessitam que seja estabelecida uma rotina, que possibilite informações
antecipadas e completas, para este Colegiado se sentir mais confortável nas
votações. Após ampla discussão, foi  aprovada a oferta do Curso Técnico
Integrado  em  Saneamento,  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos, no campus de Salvador, a partir de 2011, com 18 (dezoito) votos
favoráveis, 06 (seis) contrários e 01 (uma) abstenção. Na oportunidade, o
Conselheiro  Handerson lembrou  ao  Conselho  o  seu  papel  de  avaliar,



segundo o Estatuto, o Planejamento da Instituição, cuja responsabilidade é
da  Pró-Reitoria  de  Ensino.  Também  neste  item,  o  Conselheiro  Manoel
informou que a comissão,  constituída para analisar  os Planos de Cursos
Técnicos, se reuniu e foi consenso de que fosse solicitada a colaboração
dos  demais  Conselheiros,  para  a  emissão  de  pareceres,  uma  vez  que  a
secretária disponibilizou uma relação com mais de 53 (cinqüenta e três)
Planos de Cursos Técnicos, sem aprovação pelo Conselho Superior, muitos
deles já aprovados pelo antigo CONSEPE, bem como que seja realizada
uma  reunião  extraordinária  do  CONSUP,  somente  para  apreciação  e
aprovação de Planos de Cursos. O Conselheiro Júlio informou que no dia
13 de julho termina o prazo, dado pela comissão, para os coordenadores
enviarem os Planos que ainda não foram elaborados. O Conselheiro Paulo
Marinho  pediu  celeridade  na  apreciação  desses  Planos,  pois  está
prejudicando o andamento do Instituto. A Conselheira Dicíola ratificou as
palavras do Conselheiro, dizendo que no Campus de Barreiras só falta ser
aprovado o Curso Técnico em Alimentos e Bebidas, terminando a primeira
turma  em  novembro  deste  ano,  estando  os  alunos  ansiosos  quanto  à
expedição do diploma. O Conselheiro Jorge Leite sugeriu que os Planos, já
aprovados pelo antigo CONSEPE, após a análise pelos Conselheiros e a
emissão  de  pareceres,  possam  ser  aprovados  pela  Presidente  deste
Colegiado, através de ato ad-referendum do CONSUP, o que foi aprovado.
Em relação às disciplinas Sociologia e Filosofia, se houver necessidade de
esclarecimentos, acha que o Relator deve encaminhar o Plano ao campus e,
após o atendimento, pode sugerir a aprovação. Quanto aos Planos, ainda
sem  apreciação,  entende  que  devem  ser  estabelecidas  prioridades,
principalmente  para  os  estudantes,  que  já  se  formaram.  O  Conselheiro
Joilson disse que o CONSEPE precisa urgentemente ser criado, por ser um
fórum que  auxilia  este  Conselho  nas  suas  deliberações.  O  Conselheiro
Paulo Marinho comunicou que o Colégio de Dirigentes expôs a proposta
de  que  os  CONSEPE  sejam  criados  nos  campi,  para  analisar  os  seus
próprios projetos. O  Conselheiro Wallace falou ter conhecimento de que
está  previsto  o Conselho Escolar  para  os  campi,  fórum que não é  para
discutir  proposta  de  Projeto  de  Curso,  a  não  ser  que  tivesse  havido
mudança. A Senhora Presidente explicou que a Lei, que cria os Institutos,
dá liberdade para a criação de vários fóruns, com o objetivo de discutir
questões  internas da Instituição,  mas os fóruns oficiais  são  o CONSUP,
órgão deliberativo, e o Colégio de Dirigentes, consultivo. O  Conselheiro
Handerson  solicitou que o documento que irá relatar seja o primeiro da
pauta, considerando que seu pai está muito doente e pode se ausentar da
reunião,  a  qualquer  momento,  o  que  foi  acatado.  Disse  que  os  cargos,
solicitados  por  ele,  foram publicados,  mas  estão  defasados.  A  Senhora
Presidente  explicou  que  o  IFBA  está  em  fase  de  implantação.  O
Conselheiro  Marcus  sugeriu  que  sempre  conste  a  data  nesse  tipo  de



documento.  Antes da apreciação dos Projetos de Licenciatura, conforme
decisão  deste  Conselho,  o  Conselheiro  Marcus  disse  que  apresentou  a
proposta  na  reunião  passada,  já  do  conhecimento  de  todos,  de  que  se
fizesse  um planejamento  global,  porque o  momento  é  de  expansão  e  é
impossível  se  fazer  avaliações  individuais  para  a  criação  de  cursos.
Solicitou que as deliberações deste Conselho sejam devidamente atendidas,
considerando  que  na  reunião  retrasada  houve  aprovação  de  que  seriam
prestadas informações institucionais sobre o ensino, para que pudesse ser
avaliado o Termo de Acordo de Metas e Compromissos MEC/IF,  sendo
acertado que o mesmo não seria assinado sem essas avaliações, entretanto,
tomou  conhecimento  de  que  o  Termo  foi  assinado  e,  ao  participar  de
reunião  com  o  Prof.  Albertino  e  os  Conselheiros  Júlio  e  Handerson,
integrantes da comissão, para análise do Termo, foi comunicado que essas
informações  institucionais  não  estavam  disponíveis,  mas  seriam
providenciadas, o que até hoje não aconteceu. Disse também que não teve
sequer  a  informação  de  que  foi  iniciado  o  trabalho  referente  ao
planejamento.  Para  ele  não  faz  sentido  criar  cursos  de  licenciatura  em
Física, Matemática e Geografia, em Salvador, quando a UFBA já oferece
esses  cursos,  no  mesmo  horário,  com  pouca  aceitação  nos  últimos
vestibulares,  além  de  não  achar  viável  o  IFBA  concorrer  com  uma
instituição coirmã. Salientou que não está sendo contra a criação de cursos
de licenciatura,  mas o grande problema é que não existe falta  da oferta
desses cursos, mas sim de pessoas que queiram cursá-los. Ressaltou que
está prevista a contratação de 79 professores e recursos na ordem de 04
milhões e 538 mil para os cursos de licenciatura. Mencionou percentuais
muito  baixos  da  concorrência  de  candidato/vaga  nos  Cursos  de
Licenciatura em Matemática e Geografia, informando as diversas cidades
da  Bahia  em  que  isso  ocorre.  Disse  que  estão  sendo  criadas  03
Licenciaturas em Computação, na instituição, oferecendo 200 vagas para o
mercado  baiano,  sem saber  como será  esse  profissional  no  mercado  de
trabalho. Informou que o IFBA possui somente 02 Cursos de Tecnologia,
um em Radiologia e o outro em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Citou que o Curso de Licenciatura em Física da UFBA, em 2010, matutino
e noturno, teve 240 inscritos, enquanto a concorrência do Curso do IFBA
em Radiologia no ENEM, este ano, foi de 283 por vaga, perguntando se
tantos recursos deveriam ser destinados para criar um Curso ou não seria
mais  viável  expandir  um Curso,  como o  de  Radiologia.  O  Conselheiro
Augusto  César  precisou  ausentar-se  da  reunião.  O  Conselheiro  Caiuby
falou  sobre  a  carência  de  professores  do  2º  grau,  nas  áreas  de  Física,
Matemática e Ciências. O Conselheiro Handerson disse que as pessoas não
escolhem mais a profissão de professor, por ser mal remunerada no país.
Salientou  que  o  papel  deste  Instituto  é  oferecer  Licenciatura
Profissionalizante,  entretanto  a  única  proposta  é  a  de  Licenciatura  em



Informática.  O  Conselheiro  Albertino  entende  ser  grande  a  falta  de
professores,  conforme  dados  da  CAPES,  embora  tenham  os  aspectos
conjunturais,  como  a  oferta  polarizada  nos  grandes  centros,  a  falta  de
reconhecimento  do trabalho  docente  e  salários  ínfimos  ainda  pagos  por
alguns  municípios  a  esse  profissional.  Falou  que  todas  as  áreas  de
conhecimento têm déficit de professor, inclusive, a de educação física, a
única que forma mais  do que a  demanda.  Com relação aos  cursos  sem
aprovação, acha que deve ser levada em consideração a fase de transição da
instituição e os processos eleitorais. Quanto ao trabalho do Plano de Metas,
precisa ser retomado pela comissão. Não concordou com a quantidade de
professores,  citada pelo Conselheiro Marcus,  tendo o mesmo respondido
que esse dado está no projeto de contratação de docentes. A Conselheira
Caetana lembrou que esteve aqui quando houve a primeira audiência para a
elaboração do planejamento,  considerando essencial  que as etapas desse
trabalho  sejam  feitas  com  cuidado.  Esclareceu  que  a  CAPES  ficou
responsável  pela  questão  da  formação  docente  e  fez  levantamento,  no
Brasil  inteiro, das licenciaturas que seriam necessárias para os docentes,
ficando claro que deveriam ser observados o diagnóstico, a demanda de
formação  e  o  mapeamento  das  condições  existentes.  Acredita  que  este
estudo deverá ser feito por um grupo permanente e não por este Conselho.
Explicou  que  é  um trabalho  de  integração  de  informações,  podendo os
dados ser encontrados no INEP, CAPES, FGV e IBGE, não só para cursos
de licenciatura, mas para os cursos em geral, talvez até para as pesquisas. O
Conselheiro  Albertino  disse  que  as  propostas  das  licenciaturas  foram
construídas coletivamente para o IFBA, de modo que a Licenciatura de
Computação do campus de Santo Amaro fosse a mesma de Valença, bem
como se pensou na mobilidade interna do docente. O Conselheiro Joilson
falou  que  os  professores,  que  lecionam sem a  formação  de  magistério,
necessitam de cursos de licenciaturas.  Que só uma instituição pública e
uma particular oferecem cursos na área de Geografia. Na sua opinião, a
demanda é grande nas licenciaturas que serão apreciadas, nesta reunião. O
Conselheiro  Paulo  Marinho  entende  que  a  análise  da  formação  dos
professores deve ser da competência dos Diretores Gerais, que fazem parte
dos Fóruns Regionais junto às DIREC da região. Comunicou que os campi
passaram um ano discutindo o Plano de Desenvolvimento Institucional –
PDI,  sugerindo  que  seja  ajustado  e  dado  um  prazo  para  cada  campus
analisar  a  sua  realidade  diante  da  sua  área  de  atuação,  fazendo  o  seu
planejamento. O Conselheiro Jorge Leite achou que a comissão permanente
deve  ser  da  responsabilidade  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  para  avaliar  a
demanda de cursos, do ponto de vista global. Fez críticas da forma como
foi elaborado o PDI, citando o campus de Santo Amaro, que reuniu vários
planos de metas isolados para formar o PDI local, resultando numa série de
inconsistências.  A  Conselheira  Solange disse  que  sempre  gosta  de



comentar  com  critérios  seu  voto.  Passou  a  falar  que  a  lógica  do
planejamento  estratégico  é  da iniciativa privada,  não sabendo se  para o
IFBA seria esse tipo de planejamento. Acredita que a metodologia deve ser
escolhida, até porque lhe custa a crer que no IFBA ou em qualquer outra
organização federal do porte desta, não tenha um planejamento. Recordou
que, ao ser analisado o Relatório de Gestão recente, as informações vinham
com metas,  estando  elas  certamente  em algum planejamento.  Salientou
que,  independente  da  metodologia,  a  visão  sistêmica  deve  existir  para
poder ser analisado o pontual.  Mencionou que,  antes da gestão da Profª
Aurina,  todas  às  vezes  que  eram  analisadas  propostas  de  cursos  neste
Conselho,  havia  questionamento  sobre  a  pesquisa  e  se  falava  da
impossibilidade  de  aprovar  um  curso  já  em  andamento,  existindo,
inclusive, uma resolução que veta isso. Concordou 95% com a proposta do
Conselheiro, menos com o condicionamento, porque se precisa na verdade
estar  respondendo as demandas que estão aí,  isso com a tradição que o
IFBA  tem,  quer  queiram  quer  não,  com  defeitos  e  qualidades.  O
Conselheiro  Wallace manifestou-se  no  sentido  de  que  o  IFBA precisa
realmente  providenciar  o  trabalho  proposto  da  elaboração  de  um
planejamento. O Conselheiro Marcus citou que a instituição, recentemente,
criou  cursos,  que  receberam  críticas,  por  serem  copiados  de  outras
instituições, com evasão de quase 60%, no 3° semestre. Informou que fez
um  levantamento  do  Ensino  Superior/CEFET/Salvador,  no  período  de
2005-2009 e o resultado foi 40% das turmas têm menos de 10 alunos, 25%
menos de 04 alunos. A Conselheira Caetana solicitou que fosse apreciada
por este  Conselho a questão da assistência  estudantil,  que está  com um
público estudantil muito diferente nas instituições, precisando de um estudo
sobre quem são essas pessoas, quais as suas necessidades, onde elas estão e
qual  é  a  projeção  do  Instituto.  Falou  que  o  Instituto  Federal  de  Santa
Catarina fez um trabalho muito interessante sobre esse assunto. A Senhora
Presidente disse que a Lei, que cria os Institutos, estabelece que 20% das
vagas devem ser destinadas aos cursos de licenciatura. Falou também que
fez  colocações  similares  às  do  Conselheiro  Marcus  numa  reunião  que
participou no MEC, só que, no entendimento do Ministério, esses cursos
são da sua estrita responsabilidade. O Conselheiro Marcus perguntou qual
o significado de 20% das vagas, hoje, e onde constam as vagas que estão
sendo criadas e as que serão criadas. A Senhora Presidente respondeu que é
seu desejo se fixar na demanda e não no número e cumprirá a legislação,
mas  fará  um  estudo  para  ver  o  que  é  possível  oferecer.  Disse  que  o
percentual de 20% se refere à oferta de vagas da instituição, por exemplo,
no caso de 100 vagas, 20 serão para cursos de licenciatura. O Conselheiro
Albertino  explicou que, se o IFBA oferecer 3.000 vagas, no vestibular de
2010, 600 vagas serão para as licenciaturas. O Conselheiro Marcus  então
disse se o IFBA ofertar 600 vagas para as licenciaturas cumprirá a meta



estabelecida  pelo  MEC,  procurando  saber  sobre  as  vagas  referentes  à
contratação  dos  79  docentes  para  esses  cursos.  A  Senhora  Presidente
informou que o Ministro disponibilizará essas vagas, mas não todas de uma
única  vez.  O  Conselheiro  Marcus salientou  que  não  tem  interesse  de
inviabilizar a instituição, pelo contrário pretende viabilizá-la através de um
planejamento  estratégico.  Sugeriu  que  seja  definida  uma  data  para  esse
planejamento ser  concluído ou pelo menos ter um esboço do projeto.  A
Senhora  Presidente  falou  que  a  responsabilidade  deste  Conselho  é
viabilizar o que for bom para a instituição e o que for legal também e o
IFBA não pode estar à margem da lei. Entende que qualquer Conselheiro,
eleito  ou  não,  tem  a  função  de  fazer  com  que  esta  instituição  seja
viabilizada  em  todos  os  sentidos,  porém  inviabilizá-la  nunca,  pois  ela
defende o princípio de trabalhar sempre para que a mesma funcione bem. O
Conselheiro  Marcus  explicou  que  o  seu  pronunciamento  não  foi  nesse
sentido.  Após  ampla  discussão,  este  Conselho  aprovou  a  proposta  da
Conselheira Caetana de que fosse realizado um levantamento/mapeamento
das  demandas  e  condições  de  oferta  dos  Cursos  do  IFBA,  por  grupos
locais e por um grupo central, no prazo de 03 (três) meses,  para análise
deste Colegiado. A referida proposta ficou de ser enviada à Pró-Reitoria de
Ensino para adotar as providências necessárias, com vistas ao cumprimento
do  solicitado.  O  Conselheiro  Caiuby perguntou  se  existe  facilidade  da
Conselheira Caetana disponibilizar aos Conselheiros a metodologia usada
pelo MEC e, se possível, que esse material fosse enviado a cada campus. A
Conselheira  prometeu  fazer  o  encaminhamento  da  metodologia  de
Integração  de  Informações,  utilizada  pelo  MEC.  O  Conselheiro  Paulo
Marinho propôs que o trabalho fosse finalizado através de um Seminário,
organizado pela  Pró-Reitoria  de  Ensino.  O  Conselheiro  Humberto disse
que,  ao assumir  a direção,  em 2007, da então Unidade de Valença  teve
dificuldade  para  eleger  os  cursos  a  serem  ofertados,  por  não  ter
profissionais  preparados  para  realizar  a  pesquisa  de  demanda,  fazendo
então a pesquisa caseira, como foi chamada e, se conseguiu uma pesquisa
de  mercado  limitada,  pela  falta  de  recursos  e  de  tempo.  A  Senhora
Presidente  informou  que  o  Termo  de  Metas  não  foi  assinado.  O
Conselheiro  Marcus procurou  saber  se  o  mesmo  será  discutido  nesta
reunião. O Conselheiro Albertino disse que o texto do Termo é conhecido
por todos, mas precisa ser discutida a questão da relação professor/aluno,
bem como a eficiência e a eficácia. A Senhora Presidente  passou então a
falar que estava em Paulo Afonso quando foi surpreendida por um convite
do MEC para ir à Brasília assinar o  Termo, fazendo então uma consulta
rápida ao Prof. Albertino e posterior a isso achou por bem não assiná-lo.
Disse que não somente o IFBA, mas muitos outros Institutos não estavam
com seus acordos bem discutidos com a comunidade e por esse motivo não
o  assinaram.  Informou  que  o  Termo  de  Santa  Catarina  foi  assinado



simbolicamente e os demais Institutos ficaram de retomar a discussão, para
posteriormente assiná-los. Comunicou também que o MEC decidiu que vai
ser respeitada a especificidade de cada Instituto e, com base nisso, poderá
haver discussão e o Termo ser apresentado, conforme entendimento de cada
instituição. Salientou que no Ensino Superior existem turmas esvaziadas
com 05 e  até  02  estudantes  e  muitos  professores  se  preocupam com o
índice de  reprovação,  em virtude  da falta  de preparo desses  estudantes,
assim terá a oportunidade de aprofundar essa discussão junto ao MEC, para
tentar resolver o problema. O Conselheiro Paulo Marinho informou que na
reunião do Colégio de Dirigentes do IFBA foi aprovada a adesão a esse
Termo, por unanimidade. O Conselheiro Marcus sugeriu uma reunião com
a comissão para discutir pontos do Termo de Acordo, o que foi aprovado.
Falou que os Conselheiros, que não integram a comissão,  caso desejem,
podem participar  também da reunião.  Ficou marcada  a  próxima quarta-
feira, às 08 horas, para a sua realização na sala onde o Conselho realiza
suas reuniões. A Conselheira Solange precisou ausentar-se da reunião. 04.
Ordem  do  Dia.  4.1  Instrução  Complementar  nº  04  –  Tabela  de
Distribuição  de  Pontos  –  Ficha  de  Avaliação  de  Desempenho  do
Docente  –  03  Formulários.  Relator:  Conselheiro  Handerson  Jorge
Dourado Leite. (Processo nº 23279002050/2010-47). O Relator informou
que participou  de  uma  reunião  da  Comissão  Permanente  de  Pessoal
Docente  –  CPPD,  no  final  do  mês  de  março,  para  explicar  que  não
apresentou o seu relato,  na reunião anterior,  por ter  achado que,  após a
reforma,  o  processo  ficou  mais  burocrático,  recomendando  então
modificações,  para  poder  emitir  seu  parecer.  Comunicou  também  que
recebeu ofício da referida Comissão solicitando que somente a Instrução
Complementar fosse apreciada, pela falta de tempo para realizar os ajustes
na Tabela e na Ficha, o que ele não concorda, por entender que uma norma
deve ser aprovada com seus anexos.  Sugeriu que a análise ficasse para a
próxima sessão, o que foi acatado por este Conselho.  4.2 Proposta para
Adequação Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento  de  Sistemas,  do  Campus  de  Salvador.  Relator:
Conselheiro  Jorge  Leite.  (Processo  nº  23142002230/2010).  O  Relator
apresentou seu Parecer, no qual informa que, na nova adequação curricular
proposta, as modificações são pequenas e não afeta de forma significativa a
estrutura atual do curso. Somente cinco disciplinas têm sua ordem alterada
(nos  2º,  3º  e  4º  semestres).  O  Parecer  contem  vários  itens,  prestando
informações esclarecedoras sobre as alterações propostas pelo Colegiado
do Curso. Segue  transcrito seu parágrafo final:  “Diante do exposto nas
modificações propostas, pode se observar que as modificações propostas
nos conteúdos, objetivos, ementas e práticas trazem sim, uma entrada mais
suave aos estudantes recém chegados ao curso. Além disso, a modificação
nas nomenclaturas das disciplinas se aproxima com as adotadas em outros



cursos  de  computação,  seguindo  as  recomendações  da  Sociedade
Brasileira de Computação. Outro fator que se deve destacar é uma melhor
distribuição  dos  pré-requisitos  e  das  práticas  em  laboratório.  Pelos
anexos, apresentados e pelo conhecimento da antiga grade curricular, tais
modificações não causam prejuízos aos estudantes do curso, do ponto de
vista  de  equivalências.  Diante  do  exposto,  recomendo  a  aprovação  da
alteração  proposta  na  grade  curricular  do  curso,  ementas  e  pré-
requisitos.”   O Parecer  foi  aprovado por  unanimidade.  4.3.  Projeto  do
Curso Superior de Licenciatura em Química, do Campus de Vitória da
Conquista. (Processo nº 23279001072/2010 - 90) e 4.4 Projeto do Curso
Superior de Licenciatura em Química,  do Campus de Porto Seguro.
(Processo  nº  23279001071/2010 – 45)  Relatora:  Conselheira  Rosicler
Teresinha Sauer. A Relatora comunicou que, por não ser da área, pediu a
colaboração  do  Prof.  Haroldo  José  dos  Santos  (Mestrado  em  Química
Analítica)  na  parte  específica,  para  poder  analisar  os  dois  projetos.  Em
seguida fez a leitura de trechos dos pareceres, fazendo comentários, quando
julgava necessários. Constam nos pareceres que os dois projetos atendem à
legislação  em vigor  e  que  estão  adequados  ao  Catálogo  dos  Cursos  de
Licenciatura  do  IFBA.  Estão  relacionadas,  de  forma  detalhada,
recomendações,  sugestões,  que vão desde pequenas revisões gramaticais,
até revisões de ementas das disciplinas. Segue transcrita a parte final dos
pareceres.  “  Conclusões: .  Indicamos que os  pontos apontados para as
correções devem ser atendidos para que o documento tenha uma estrutura
e  seqüência  lógica,  concisa  e  de  fácil  entendimento;  .  É  importante
ressaltar a relevância do curso para a formação de professores na área de
química,  contribuindo  para  atender  as  demandas  sociais  locais,
garantindo a qualidade do ensino no município e região circunvizinha; .
Entendemos que se faz urgente a aprovação do curso, pois está previsto o
início no segundo semestre de 2010; . Diante do exposto, recomendamos a
este Conselho a aprovação do pleito.”  Após a apresentação dos Pareceres,
o Conselheiro Marcus fez as seguintes sugestões: - para todos os projetos
de licenciatura, que as turmas das aulas práticas tenham 25 alunos, ao invés
de 20 e as aulas teóricas permaneçam com turmas de 50 alunos; - que a
disciplina Relações Raciais passe a ser chamada de Relações Sociais, tendo
em vista os problemas de cunho social e não apenas racial. A Relatora citou
que as disciplinas Psicologia, Sociologia, Ética e Moral atendem a proposta
do  Conselheiro.  Houve  outras  manifestações,  a  seguir:  a  Conselheira
Dicíola propôs que, na conclusão dos pareceres, a Relatora estabelecesse
um prazo para  as  correções,  ao tempo em que disse  que a  Conselheira
Rosicler foi muito precisa e esclarecedora ao fazer referências aos projetos
e  ao  propor  alterações;  o  Conselheiro  Handerson concordou  com  a
aprovação dos cursos,  desde  que fossem feitas  as  correções;  a  Senhora
Presidente informou que a secretária encaminha o parecer para a Comissão



Elaboradora fazer os ajustes e, após o atendimento, o Relator verifica se
estão  em  conformidade  com  o  seu  relato.  Os  dois  Pareceres  foram
aprovados, por unanimidade. O  Conselheiro Marcus  precisou ausentar-se
da reunião 4.5 Plano Anual de Capacitação dos Servidores do IFBA -
2010.  Relator:  Conselheiro  Márcio  Munduruca.  (Processo  nº
23142009859/2009)  O  Relator procedeu  à  leitura  do  Parecer,  no  qual
informa que  esse  Plano foi  disponibilizado pela  Diretoria  de  Gestão  de
Pessoas  –  DGP,  com  base  no  Levantamento  de  Necessidades  de
Treinamento (LNT), realizado pelo IFBA em 2009, para atender apenas à
capacitação, oferecendo cursos que oscilam na jornada (carga horária) de
90  a  180  horas.  Questionou  a  falta  dos  gráficos  desse  Levantamento.
Recomendou que os próximos Planos de Capacitação fossem apresentados
ao CONSUP no ano anterior ao ano da vigência do Plano. Ressaltou a falta
de legitimidade e a contrariedade à Lei na confecção do Plano, na medida
em  que,  em  nenhum  momento,  foi  facultado  à  Comissão  Interna  de
Supervisão  –  CIS  o  direito  de  participar  da  elaboração  do  Plano  de
Capacitação do IFBA, embora a CIS tivesse sido legalmente constituída
para tratar dos assuntos referentes à qualificação e capacitação dos técnico-
administrativos,  de acordo com a LEI 11.091/2005. Comunicou também
que o Plano de Capacitação de 2009 enfocou unicamente o interesse da
Instituição, sem incentivar a procura dos servidores pela capacitação e o
Plano de 2010 comete o mesmo equívoco. Salientou que, ao observar os
Cursos de Capacitação, ofertados em 2009, percebeu que diversos cursos
foram  abertos,  mas  ou  obtiveram  uma  baixa  adesão  dos  servidores  ou
foram  abandonados  sem  concluí-los,  por  causa  da  carga  horária  muito
extensa e cansativa. Ao final, achou que o Plano deveria ser de Capacitação
e Qualificação, já que a Instituição necessita da elaboração de Planos em
ambas as esferas. Segue transcrita a Conclusão: “O Plano de Capacitação,
embora a exiguidade do tempo, deve ser rediscutido com a participação da
CIS, para que tenha legalidade, bem como para que se adéque a realidade
dos  servidores  e  da  Instituição  a  partir  da  utilização  da  avaliação  de
desempenho dos servidores como parâmetro de oferta dos cursos.” Após a
apresentação do parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro
Joilson  manifestou-se favorável que os cursos fossem mantidos, para que
os servidores, já matriculados, não ficassem prejudicados. Recomendou a
participação da CIS na elaboração do Plano de 2011; o  Conselheiro Ney
salientou que os Cursos de Capacitação devem ter a carga horária de 90,
120  e  180  horas,  percebendo  que  os  servidores  não  têm  interesse  por
minicursos de 5, 10 horas. Acha que o Plano peca em alguns aspectos, mas
é pela sua aprovação, para não haver prejuízo dos servidores,  que estão
inscritos nos cursos, entretanto, para 2011, algumas questões precisam ser
discutidas. Falou que o IFBA não pode centralizar Cursos de Capacitação
em Salvador, propondo que a DGP adote providências para levar aos campi



instrutores  da  Escola  Nacional  de  Administração  Pública  –  ENAP,  que
oferece cursos excelentes de capacitação, possibilitando aos servidores uma
melhor formação. Destacou que políticas precisam ser implantadas nesse
sentido e, como representante dos técnico-administrativos, irá se empenhar
para os técnico-administrativos se qualificarem não apenas em cursos de
20, 30 horas; o Conselheiro Jorge Leite não concordou com a aprovação do
Plano, pois assim parecerá que este Conselho considerou o trabalho de bom
nível, mas recomendou a sua reavaliação e que os cursos sejam mantidos.
Propôs que fosse elaborada Resolução, determinando o início dos trabalhos
para planejar o Plano de Capacitação/2011, observando as necessidades das
novas  funções  que  estão  sendo  criadas,  em  função  da  nova
institucionalidade; a  Conselheira Caetana  salientou que a ENAP oferece
realmente cursos fantásticos. Disse ter observado que questões referentes à
saúde  do  servidor  raramente  são  abordadas  nos  Planos  de  Capacitação,
como a prevenção do stress, depressão, alcoolismo, dependência química,
segurança do trabalho; o Conselheiro Wallace acha que o Plano precisa de
uma  grande  reformulação,  pois  não  contempla  o  IFBA,  talvez  até  não
contemple o campus de Salvador. Concorda que sejam oferecidos os cursos
programados; o Conselheiro Paulo Nilo falou que cada campus deve fazer
solicitações de cursos de capacitação, sem esquecer de inseri-los no Plano
de Metas. Disse também que, se o Plano de Capacitação não for aprovado,
haverá prejuízos para a instituição, porque os recursos para esse fim não
serão disponibilizados no orçamento; a Conselheira Ana Edna manifestou-
se pela aprovação do Plano, com ressalvas, apesar de não considerá-lo de
boa  qualidade,  mas  acha  que  vetá-lo,  trará  um  prejuízo  maior  aos
servidores. Sugeriu que o Plano do próximo ano fosse discutido e que se
verificasse  a  real  necessidade  da  instituição;  o  Conselheiro  Albertino
informou que recebeu solicitação de um grupo de servidores no sentido de
ser ampliada a carga horária do Curso de Informática Básico, de 90 horas,
para  120  horas.  Acha  que  o  Plano  atual  deve  ser  aprovado  para  não
prejudicar  servidores  que  precisam  muito  de  cursos  dessa  natureza,
concordando com a proposta da Conselheira Ana Edna; o Relator falou que
a CIS está atuando timidamente porque precisa ter uma sala que ofereça
condições  de trabalhar,  como a CPPD e a  CPA, tendo inclusive  muitas
questões  para  discutir,  principalmente,  a  que  se  refere  aos  aposentados.
Sugeriu  que  se  vote  pela  rediscussão  do  Plano  e  que  o  mesmo  possa
traduzir os anseios e objetivos deste Instituto, bem como que os cursos não
sejam inviabilizados; o  Conselheiro Manoel  entende que não é pretensão
deste Conselho desconsiderar o relato. Acha que esse Plano deve ser aceito,
com os ajustes, e o de 2011 ser discutido; o  Conselheiro Jorge Moreira
lembrou  que  já  foram  aprovados  dois  Cursos  de  Licenciatura,  com
ressalvas, podendo o mesmo ser feito com esse Plano, para não prejudicar
os servidores. Após ampla discussão, a proposta da Conselheira Ana Edna



foi  aprovada,  do  Plano ser  aprovado com ressalvas,  com 14 (quatorze)
votos  favoráveis,  05  (cinco)  contrários  e  01  (uma)  abstenção.  Este
Conselho  decidiu  que  deverá  ser  constituída  comissão,  formada  pelos
Conselheiros  Márcio  Munduruca,  Paulo  Nilo,  Ana  Edna,  Eloísa,  um
representante da CIS/PCCTAE, CPPD e DGP, para elaborar proposta do
Plano Anual de Capacitação dos Servidores do IFBA – 2011, observando as
orientações  pertinentes  ao  assunto  constantes  do  parecer.  A reunião  foi
suspensa às 13h e 30 min. Foram reiniciados os trabalhos às 14 h e 30 min
para dar continuidade à pauta, sob a Presidência da Reitora Profª Aurina
Oliveira  Santana,  registrando-se  as  presenças  dos  Conselheiros  já
nominados no início desta  Ata.  Ausências  justificadas  dos Conselheiros
Prof. Caiuby, Profª Solange, Sra. Natália, Dr.  Handerson e Dr.  Augusto
César. 4.6 Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Computação,
do  campus  de  Santo  Amaro. Relator:  Conselheiro  Paulo  Marinho.
(Processo nº 23279001076/2010-78). O Relator ressaltou que este projeto
foi o mais bem elaborado que já relatou nesta instituição, considerando-o
excelente.  Apresentou  parabéns  à  Comissão  Elaboradora  pelo  trabalho
realizado. Informou que os Cursos de Licenciatura, em apreciação, foram
amplamente discutidos nos campi e em 2 (dois) seminários específicos. Em
seguida, procedeu à leitura do seu parecer, no qual informa que o projeto
está de acordo com as exigências legais e apresenta a estruturação de um
Plano de Curso a saber: Contextualização, Objetivos, Justificativas, Perfil
do  Concluinte,  Organização  Curricular,  Planejamento  de  demanda  de
recursos   para  sua  implantação,  dentre  outros.  Ao  final,  manifestou-se
favorável  à  aprovação do Curso.  Com a palavra,  o  Conselheiro  Marcus
disse não entender porque este projeto propõe 40 vagas por ano e os outros
80, bem como para os demais cursos se solicita a contratação de 10 e 12
professores e para este 18. Falou ainda que os outros projetos solicitam 2 e
3  técnico-administrativos,  enquanto  este  05,  achando  uma  quantidade
bastante  razoável.  Observou  que,  se  forem  comparados  cursos  de  um
campus para o outro, alguns chegam a ter um custo a mais de 50%. Falou
que não quer reprovar o projeto, mas acha que está inadequado, precisando
ser compatibilizado não só na estrutura, mas nos custos.  O  Conselheiro
Albertino  achou que deve ser realizado um estudo mais institucional, no
que diz respeito ao recurso, pessoal e material. Após ampla discussão, este
Conselho decidiu, atendendo à sugestão do Conselheiro Marcus,  que em
todos  os  Projetos  de  Licenciatura,  a  Comissão  Elaboradora  faça  uma
reavaliação do quantitativo dos recursos financeiros e do pessoal técnico-
administrativo e docente, apresentando justificativas, se necessárias, para
conhecimento  deste  Colegiado,  na  sua  próxima  reunião. O  Parecer  foi
aprovado, por todos, com as observações aqui registradas.  4.7 Projeto do
Curso  Superior  de  Licenciatura  em  Computação,  do  campus  de
Valença, (  Processo nº 23279001188/2010-29) e 4.8 Projeto do Curso



Superior  de  Licenciatura  em  Computação,  do  campus  de  Porto
Seguro,  (Processo  nº  23279001074/2010-89).  Relator:  Conselheiro
Jorge  Leite.  O  Relator  fez  comentários  sobre  os  Pareceres  dos  dois
Projetos, apresentando em ambos uma análise, bem detalhada, de diversos
Capítulos,  inclusive  fazendo  recomendações  quanto  a  uma  melhor
adequação do Art. 29 ao texto das Normas Acadêmicas da Instituição, bem
como sobre a troca da nomenclatura Perfil do Concluinte, apresentada no
Capítulo 5,  para Perfil  do Egresso,  dentre outras.  Consta  no Parecer do
Projeto do Curso,  do campus de Valença,  sugestão de um detalhamento
melhor  dos custos do mobiliário  para os laboratórios.  Já  no Projeto,  do
campus  de  Porto  Seguro,  o  Relator  propõe  que  seja  verificada  a
inconsistência dos valores apresentados nas Tabelas 4 e 1, páginas 121 e
59,  referentes  ao  Laboratório  de  Práticas  Pedagógicas  e  Produção  de
Objetos de Aprendizagem. Segue transcrita a conclusão dos Pareceres. “
Diante do exposto na análise anterior, do ponto de vista legal a proposta
do curso em Licenciatura em Computação atende os requisitos legais das
diversas  resoluções  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  LDB,
recomendações  da  sociedade  Brasileira  de  Computação.  Adequa-se
também as normas acadêmicas e ao Projeto Pedagógico Institucional do
IFBA, do ponto de vista do projeto pedagógico e acadêmico. O documento
que trata do Catálogo das Licenciaturas no Âmbito do IFBA, que também
faz parte do processo deve ser referendado pelo Conselho Superior, uma
vez  eu,  aparentemente  não  foi  apreciado  aqui.  Se  possível,  as  normas
acadêmicas da instituição para o nível superior devem passar por uma
revisão para que contemple as especificidades dos cursos de licenciatura.
Uma vez  feita às revisões  recomendadas aqui,  dou parecer  favorável  a
aprovação  do  projeto  do  curso  em  Licenciatura  em  Computação  do
campus Porto Seguro e Valença.”  O Parágrafo, a seguir, foi acrescentado
no  Parecer  do  Projeto  do  campus  de  Valença.  “Um  ponto  que  merece
melhor detalhamento é a questão do planejamento de recursos financeiros
para  a  implantação  do  curso  ao  longo  dos  primeiros  quatro  anos.
Recomendo uma revisão nas planilhas de custos. O Conselheiro Marcus
sugeriu que, após ser feita a revisão das planilhas, retorne ao CONSUP,
para conhecimento, o que foi acatado. Os Pareceres foram aprovados, por
unanimidade.  4.9 Projeto  do  Curso de  Licenciatura  Intercultural
Indígena, do campus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro Albertino.
(Processo  nº  23279001075/2010).  O  Relator  solicitou  que  ficasse
registrado nesta  Ata o empenho da Coordenadora do Projeto,  Profª  Ana
Cristina  de  Sousa,  bem  como  dos  demais  integrantes  da  Comissão
Elaboradora, para que o trabalho fosse realizado com êxito. Em seguida,
procedeu à leitura do parecer, no qual informa que os documentos legais,
pertinentes à questão da educação indígena, estão relacionados no Parecer.
Comunicou também que a proposta está devidamente formatada de acordo



com o disposto  na legislação,  apresentando todos  os  itens  que  atendem
adequadamente as demandas pedagógicas e culturais. Constam, no Parecer,
03  (três)  itens  com  propostas  de  ajustes.  Segue  transcrita  a  parte  da
Conclusão  e  Voto:  “  Diante  do  exposto  somos  de  Parecer  que  este
Conselho:  Aprove  o  Plano  de  Curso  de  LICENCIATURA
INTERCULTURAL INDÍGENA, com carga horária de 2800 horas, 2400
horas teórico-prática e 400 horas de estágio, a ser oferecido no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia no Campus de Porto
Seguro,  a partir  do segundo semestre  de 2010. Após a apresentação do
Parecer, o Relator solicitou que em todo o projeto onde se lê: aluno, leia-se:
estudante. Com a palavra, a Senhora Presidente disse que considerou muito
interessante os encontros que teve com indígenas e professores, no período
em que se discutiu o processo de instalação da então Unidade de Porto
Seguro. Falou também que ao inaugurar o prédio anexo, recém construído,
ficou  feliz  ao  ver  professores  e  estudantes  indígenas,  dividindo  aquele
espaço com a maior naturalidade, considerando muito bonita essa união de
povos. O Conselheiro Jorge Moreira disse estar emocionado com a criação
desse curso, bem como de poder levar essa notícia para uma comunidade,
que já estava aqui quando nossos antepassados chegaram. Salientou que os
índios pataxós  sempre  estão  presentes  em atividades  culturais,  sociais  e
esportivas,  lá do campus,  com suas danças e seus rituais.  O Parecer foi
aprovado,  por  unanimidade.  4.10  Projeto  do  Curso  Superior  de
Licenciatura  em  Matemática,  do  campus  de  Valença.  Relator:
Conselheiro Manoel Cavalcanti. (Processo nº 23279001188/2010-29). O
Relator fez a leitura do seu Parecer, no qual informa que esse projeto veio
acompanhado da proposta de Catálogo das Licenciaturas do IFBA e que
está condizente com a legislação em vigor. Fez recomendações de ajustes,
estando explicitadas no Parecer. Chamou a atenção para a implementação
dos investimentos necessários para o bom andamento do curso, conforme o
quadro apresentado no projeto. Segue transcrita a Conclusão: “ O projeto
do Curso  Superior  de  Licenciatura  em Matemática  do campus Valença
atende às exigências legais, estando de acordo com a legislação em vigor.
Conforme análise feita, nosso parecer é pela APROVAÇÃO deste projeto.
Ressaltamos apenas a necessidade de uma revisão na digitação e correção
dos itens  já  citados  anteriormente.”  Após a  apresentação  do parecer,  o
Conselheiro Marcus disse que já citou, nesta reunião, diversos Cursos de
Licenciatura  com  baixa  concorrência  e  alta  evasão,  sendo  isso  uma
característica  em todo  o  Brasil,  então  acha  que  seria  mais  interessante
alocar  um  número  um pouco  maior  de  professores  e  disponibilizar  80
vagas,  para  evitar  que  disciplinas  profissionalizantes  tivessem  02,  03
alunos.  O  Parecer  foi  aprovado  por  unanimidade.  4.11  Curso  de
Especialização  Técnica  em  Segurança,  Meio  Ambiente  e  Saúde.
Relator:  Conselheiro  Albertino.  (Processo  nº  23279002229/2010)  O



Relator  procedeu  à  leitura  do  seu  Parecer,  no  qual  comunica  que  este
projeto foi aprovado pela FAPESB, estando a proposta do curso inserida no
projeto  maior  intitulado  Estudo  Multidisciplinar  da  Baia  de  Todos  os
Santos  –  (KIRIMURE).  Está  citado,  no  parecer,  o  Conselheiro  titular
Ricardo Torres Ribeiro, também como Relator deste processo. Comunicou
que o objetivo geral do projeto é desenvolver atividades de investigação
artística e tecnológica que resultem no avanço regional da Baía de Todos os
Santos (BTS) e estudar de forma multidisciplinar os organismos bentônicos
e  suas  potencialidades  como  biomarcadores/monitores,  bem  como  sua
potencial  aplicação  farmacológica,  e  ainda  os  fluxos  de  contaminantes
orgânicos  e  inorgânicos  para a  Baía  de  Todos os  Santos  (BTS).   Estão
relacionados no Parecer 05 itens indicando correções/modificações. Segue
transcrita a parte da Conclusão e Voto: “ Diante do exposto, considerando-
se  as  correções/modificações  indicadas  neste  Parecer,  somos  pela
aprovação do Plano de Curso de Especialização Técnica em Segurança,
Meio Ambiente e Saúde, eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança,
com a  carga  horária  de  372  horas  teórico-prática,  a  ser  oferecido  no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no campus
de  Salvador,  a  partir  do  segundo  semestre  de  2010.”   O  Conselheiro
Marcus falou que o Curso de Tecnólogo está sendo muito oferecido pelas
universidades privadas,  considerando o seu reconhecimento pelo CREA.
Acredita que é uma questão de tempo ser regulamentado pelo Ministério do
Trabalho. Achou o Curso muito promissor. A Conselheira Caetana citou
que  a  EMBRAPA,  a  Petrobrás  e  a  EMATER  têm  identificado  a
especialização técnica como um dos grandes potenciais de fazer a difusão
do conhecimento, a melhoria da qualidade técnica dos serviços, ocorrendo
que,  muitas  vezes,  o  profissional  quer  continuar técnico e  não almeja  a
carreira de nível superior, mas precisa se atualizar. Considerou importante
esse tipo de formação por estar no topo de discussão, no Brasil, a questão
da poluição do ambiente e do acidente de trabalho. O Parecer foi aprovado,
por unanimidade.  05. O que ocorrer.  Neste item, a  Senhora Presidente
apresentou  parabéns  aos  integrantes  da  comissão,  que  trabalharam com
afinco nos projetos de licenciatura, inclusive a Profª Luzia. O Conselheiro
Munduruca procedeu à leitura do Ofício nº 08, de 09 de junho de 2010,
assinado  por  ele  como  Conselheiro,  destinado  à  Magnífica  Reitora  do
IFBA, dizendo ser na verdade uma consulta acerca das diárias e passagens
para os Conselheiros do CONSUP do interior do Estado. Explicou que esta
temática vem sendo discutida desde a 1ª Reunião Ordinária deste Conselho,
realizada em 12 de novembro de 2009. Ao final, solicitou que seja definido
se a responsabilidade pelo pagamento das diárias e passagens deve ser da
Reitoria ou do campus de origem do Conselheiro. No seu entendimento,
não acha justo tais despesas serem feitas pelos campi, uma vez que os mais
onerados  serão  os  campi  que  possuem  uma  maior  quantidade  de



representantes no CONSUP, quando os Conselheiros atuam em nome de
toda a instituição. Disse que, na última sessão, foi constituída comissão, da
qual  faz  parte,  para  elaborar  proposta  de  Edital  de  Remoção,  sendo
convocado 05 vezes para participar de reuniões, além de duas do CONSUP,
todas no campus de Salvador, com as despesas custeadas por ele próprio,
lembrando que reside em Feira de Santana. Falou que tomou conhecimento
através  do  DOF  da  impossibilidade  do  pagamento  das  diárias  do  ano
passado, por já ter fechado o exercício de 2009, solicitando o pagamento do
retroativo  deste  ano.  Os  Conselheiros  Jorge  Moreira  e  Matheus  e  a
Conselheira  Franciela,  representantes  discentes,  manifestaram-se  para
ratificar a necessidade de ser resolvido o problema das diárias e passagens.
A Conselheira Caetana falou que o MEC, órgão de administração pública
direta,  não  tem restrição  a  pagamento  de  diárias  a  estudante,  bastando
anexar  documentos  comprobatórios  do  pedido,  porém  no  Instituto,
autarquia  federal,  pode  ser  que  a  CGU  dê  tratamento  diferenciado.  A
Senhora Presidente fez a leitura de um ofício, enviado em março/2010, ao
Pró-Reitor  Prof.  Renato,  solicitando-lhe  que  enviasse  orientações  aos
Diretores dos campi, com relação aos procedimentos a serem adotados para
a concessão da ajuda de custo, aos representantes discentes, quando de suas
viagens  para  participarem das  reuniões  do  CONSUP.  Prometeu  que  irá
verificar, com os demais Institutos, quais os procedimentos que eles adotam
para  atender  as  despesas  com  diárias  e  passagens  de  Conselheiros.  O
Conselheiro  Elieser sugeriu que  as  reuniões  do CONSUP fossem feitas
através de teleconferência. O Conselheiro Paulo Marinho e a Conselheira
Caetana ausentaram-se da reunião. Na oportunidade, a Senhora Presidente
informou  que  existe  um  sistema  centralizado,  que  trata  de  diárias  e
passagens,  e  a  servidora  Vera  é  a  responsável,  ocorrendo  problemas,
inclusive, quando alguém tenta entrar no sistema, sem autorização, como
aconteceu  esta  semana.  O  Conselheiro  Munduruca disse  que  tomou
conhecimento  de  que,  na  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do  IFBA,
realizada no último dia 07, a Sra. Vera, Secretária da Profª Aurina, falou
que ele tinha feito um lançamento no Sistema da Reitoria e não sabia como
tinha conseguido isso. Explicou que, considerando o não recebimento das
diárias, resolveu buscar ajuda da Sra. Vânia, Assistente da DGP, a qual não
conseguiu acessar  o sistema,  tendo a  mesma,  junto com ele,  ido à  Pró-
Reitoria de Infraestrutura, onde o Sr. Ubiraci fez o lançamento das diárias.
Apresentou cópia de um e-mail que enviou a Sra. Vânia solicitando que
fossem anexadas as convocações da DGP a sua pessoa, para cumprimento
dos  trabalhos,  designados  pelo  CONSUP,  pois  no  momento  em  que  o
servidor  efetuou  o  lançamento  das  diárias,  não  foi  possível  anexar  os
comprovantes das atividades. A Senhora Presidente  disse que a Sra. Vera
falou  na  referida  reunião  que  alguém  tinha  entrado  no  Sistema,  sem
autorização e, por ser o mesmo muito rígido, ficou travado. Informou que



diárias e passagens devem ser solicitadas com antecedência. A Conselheira
Rosicler sugeriu ao Conselheiro que solicitasse as diárias ao campus em
que está lotado, ao invés de pedir a Reitoria, pois acredita que dessa forma
não terá problema. A Senhora Presidente ressaltou a importância da vinda
do Conselheiro e dos demais para participarem das reuniões, orientando-os
que, com base na convocatória, as despesas fossem pagas e, se realmente
precisarem ser ressarcidas, ficarão sob a responsabilidade da Reitoria. Na
oportunidade,  o  Conselheiro  Munduruca  propôs  que  fossem  elaborados
critérios  para  a  concessão  de  estágio  e  informou  que  o  trabalho  sobre
Remoção está sendo analisado pela Procuradoria. O  Conselheiro Marcus
sugeriu  ao  Conselho  que  delegasse  à  Pró-Reitoria  específica,  a
apresentação de proposta de normas para a realização de concurso, desde a
comissão  organizadora  até  a  banca  examinadora,  para  evitar  problemas,
como os que ocorreram nos últimos concursos realizados nesta instituição,
decorrentes  da  participação  de  pessoas,  sem  experiência,  nesse  tipo  de
trabalho. A Senhora Presidente disse que a legislação não permite que as
bancas  sejam permanentes.  O  Conselheiro  Jorge  Moreira propôs  que  o
Expediente da Pauta, das reuniões deste Conselho, passe para o seu final,
para ter a composição completa do Colegiado no momento de discussão da
Ordem do Dia. O  Conselheiro Julio  procurou obter informações sobre o
trabalho realizado pela comissão, referente à eleição dos representantes dos
egressos no CONSUP. A Secretária explicou que já pediu ao Presidente da
Comissão, Prof. Paulo César, para solicitar a recondução da comissão, a
fim de concluir o trabalho, pois o prazo já expirou, mas, até o momento,
não houve manifestação nesse sentido. A Senhora Presidente  agradeceu a
presença  de todos e o empenho dos Conselheiros para que os trabalhos
fossem realizados com êxito. Não havendo mais nada a ser registrado, eu,
Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente
ATA que,  depois  de lida e  achada conforme,  será  aprovada e por todos
assinada.


