
                                      

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSUP DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA, REALIZADA EM 26.10.2010

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dez, às oito horas, foi 1

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

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

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

Oliveira Santana. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante 5

titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante 6

suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro;7

representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante titular 8

da UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro; representantes titulares dos Diretores-9

Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; 10

Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira –11

Simões Filho; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. 12

Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; representantes titulares 13

docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Profª Rosicler Teresinha 14

Sauer, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite e Prof. Jorge Costa Leite Junior; 15

representante suplente docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, 16

Prof. José Jorge Mendes de Freitas, que será empossado; representante suplente 17

docente do Ensino Superior, Dr. Carlos Alex de Cantuária Cypriano; 18

representantes titulares discentes da Educação Profissional Técnica, Sr. Jorge 19

Luiz Ferreira Moreira e Sr. Júlio César Santos da Silva; representantes titulares 20

dos servidores técnico-administrativos, Sr. Wallace Neves de Miranda, Sr.21

Márcio Cardoso Munduruca, Sr. Acimarney Correia Silva Freitas e Sra. Ana 22

Edna Sacramento dos Santos; representante suplente dos servidores técnico-23

administrativos – Sr. Paulo André Queiroz Ferreira. Compareceu também à 24

reunião, como ouvinte, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora 25

Interina da Unidade de Auditoria Interna deste Instituto. Justificaram as 26

ausências, os representantes titulares: Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; 27

Profª Caetana Juracy Rezende Silva – MEC; Prof. Joilson Cruz da Silva -28

SINASEFE; Dr. Gustavo Leal Sales Filho - Federação das Indústrias; Dr. 29

Marcus Vinícius Teixeira Navarro - docente do Ensino Superior; Prof. Manoel 30
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Nunes Cavalcanti Junior - docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica;31

Sra. Cristina Alves Pinto - discente do Ensino Superior; Sr. Matheus Romão 32

Barcellos e Franciela Rosa de Jesus; discentes da Educação Profissional 33

Técnica; Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas - servidor técnico-administrativo. 34

Também justificou a ausência, o representante suplente, Prof. José Donizete 35

Borges – MEC. Inicialmente, a Senhora Presidente falou que os Conselheiros, 36

agora, estavam instalados numa Sala de Reuniões mais confortável e que a37

reforma do novo espaço da Reitoria do IFBA está sob a responsabilidade da Pró-38

Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Os trabalhos desta sessão foram 39

iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de Conselheiro. A 40

Secretária fez a leitura do Termo de Posse do Conselheiro Prof. José Jorge 41

Mendes de Freitas. O Termo consta do verso da página 05 de livro próprio. 02 42

Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões de 09/06 e 10/08/2010, 43

aprovadas. 03. Ordem do dia: 3.1 Diretrizes para a Política de Assistência 44

Estudantil do IFBA. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo nº 45

23279004948/2010-50). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 46

informa os integrantes da Comissão Elaboradora e os dados gerais da proposta. 47

Constam 13 solicitações de ajustes, no Parecer, inclusive a de nº 10, fl. 17, que 48

se refere ao item 6. Financiamento/Orçamento, onde o Relator sugere substituir 49

o texto por: Do orçamento anual do IFBA destinado à Assistência Estudantil, 50

80% (oitenta por cento) serão distribuídos entre os Campi, proporcionalmente à 51

quantidade de estudantes matriculados, conforme relatório de gestão. Os 20% 52

(vinte por cento) restantes, respeitando o princípio da equidade, serão 53

distribuídos qualitativamente entre os Campi, segundo o índice de carência dos 54

estudantes estabelecido pelo Colégio de Dirigentes ao final de cada ano. Na 55

parte da conclusão e voto, recomendou a aprovação das Diretrizes, com os 56

ajustes sugeridos no Parecer e que as mesmas sejam adotadas por todos os 57

campi do IFBA. Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes 58

manifestações, quanto ao item 06: o Conselheiro Handerson solicitou que fosse 59

incluído depois de Colégio de Dirigentes, ... e aprovado pelo Conselho Superior 60

do IFBA, ao final de cada ano; o Conselheiro Wallace disse que o recurso 61

destinado à Assistência Estudantil vem carimbado pelo MEC para cada campus 62

do Instituto, com base no número de alunos. Procurou saber se o que está sendo  63

proposto é que o Colégio de Dirigentes faça o rateio dos 20% do orçamento para 64

os campi; o Conselheiro Albertino explicou que os próprios Dirigentes farão a 65

distribuição dos recursos, porém contemplando as duas variáveis, o quantitativo 66

e o qualitativo; o Conselheiro Jorge Moreira sugeriu o percentual de 30%, ao 67

invés de 20%, considerando a realidade do Campus de Porto Seguro, onde a 68

maioria dos estudantes paga 02 transportes, por dia, não menos que R$4,00 69

(quatro reais); a Conselheira Natália propôs que se fizesse a distribuição dos 70

recursos, a partir do nível de carência socioeconômico do estudante; o 71

Conselheiro Ricardo falou que a Assistente Social do Campus de Eunápolis 72

poderia fazer um levantamento por campus e verificar o quantitativo e o 73
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qualitativo dessa carência e até subsidiar como será distribuído esse percentual; 74

o Conselheiro Paulo Marinho sugeriu que fosse discutido qual o melhor 75

indicador e, depois disso estabelecido, ser apreciado pelo CONSUP; o 76

Conselheiro Carlos Alex entende que não é uma tarefa tão simples a construção 77

do índice de carência, por ter lidado muito tempo com isso. No seu 78

entendimento, a renda familiar, as desigualdades regionais e estruturais fazem 79

com que determinados valores não sejam suficientes para avaliar o índice de 80

carência, podendo o Colégio de Dirigentes definir a redistribuição desse índice, 81

com base no que já foi construído ou num outro índice de carência oficial; a 82

Conselheira Solange acha que o nível de carência dos estudantes não objetiva 83

qual o requisito a ser considerado, para determinar quem é mais ou menos 84

carente. O ideal seria não construir o índice, por ser, talvez, uma tarefa árdua, 85

mas definir o que se entende como sendo mais carente, aquele que possui uma 86

renda familiar menor, uma renda familiar até um salário mínimo ou que esteja, 87

de repente, inserido no Programa Bolsa Família, porque já é comprovadamente 88

carente, lhe parecendo que entre nível ou índice de carência se vai continuar sem 89

dizer o que se quer atribuir. Procurou saber se existe na Instituição algum estudo 90

ou algo que dê até um aprendizado da relação entre essa Política de Assistência 91

e a evasão nos cursos, porque se tem falado muito sobre evasão em todas as 92

reuniões e no seu entendimento essa política vem atender essa possibilidade de 93

permanência dos alunos nos cursos; a Senhora Presidente explicou que está 94

sendo construído o Acordo de Metas, que traz recursos substanciais para prestar 95

assistência ao estudante e acredita que com isso a evasão será reduzida no 96

Instituto; a Conselheira Dicíola informou que o Programa PAE/PINA é um 97

pouco mais antigo no Campus de Barreiras, cujos dados comprovam que todos 98

os estudantes, contemplados com esse Programa, permaneceram até a conclusão 99

do curso; a Senhora Presidente comunicou que, por enquanto, este Instituto tem 100

estudos isolados por campus, mas precisa ter um dado oficial para ser fornecido 101

ao MEC. Ressaltou que seria importante se esse resultado do Campus de 102

Barreiras fosse o de todo o Instituto, pois assim haveria condições de se pleitear 103

melhorar ainda mais a assistência aos estudantes; o Conselheiro Albertino 104

explicou que, na realidade, não se constrói o índice de carência, uma vez que 105

existem critérios estabelecidos pelo próprio Programa. Na oportunidade, o 106

Conselheiro Handerson informou que foi orientador de um trabalho de 107

monografia da Assistente Social Nívea, que trata exatamente da relação entre a 108

evasão e o Plano de Assistência Estudantil, onde são apresentados alguns 109

parâmetros e critérios, inclusive traz algo pontual sobre o Campus de Salvador. 110

Sugeriu que se tentasse estabelecer critérios globais para o IFBA e os trouxesse 111

para conhecimento dos Conselheiros, com base nos critérios do Programa. O 112

Parecer foi aprovado, com a nova redação ao item 06, apresentada pelo Relator: 113

... Os 20% (vinte por cento) restantes, respeitando o princípio da equidade no 114

atendimento, serão distribuídos qualitativamente entre os Campi, considerando 115

a divisão estabelecida pelo Colégio de Dirigentes, aprovado pelo CONSUP, ao 116
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final de cada ano. 3.2 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e 117

Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas. Relator: Conselheiro Paulo 118

Marinho. (Processo nº 23279004947/2010-13). O Relator procedeu à leitura do  119

Parecer, no qual informa que recebeu o Projeto acompanhado do resultado de 120

sua Aprovação junto à FAPESB (Edital 18/2009 – Apoio a Criação de Cursos de 121

Especialização em Inovação) e das Resoluções n° 05/1999 e n° 04/2008, que 122

regulamentam os Cursos de Pós-Graduação deste Instituto. Comunica também 123

que a proposta atende às exigências expressas nas referidas Resoluções, com  124

ressalvas, por não apresentar o parecer favorável do Setor Financeiro na Planilha 125

de Custo, nem o Termo de Anuência e o Currículo Lattes dos Docentes, além 126

do número de vagas, que serão disponibilizadas aos servidores do IFBA. Ao 127

final, foi pela aprovação do Curso, desde que os ajustes solicitados fossem128

atendidos pela Coordenação. Após a apresentação do Parecer, houve as 129

seguintes manifestações: o Conselheiro Handerson disse que a Profª Núbia é a 130

Coordenadora do Projeto e ele o Vice-Coordenador. Em relação à recomendação 131

do Relator, constante do Parecer, no sentido de retirar da capa CEFET-BA e 132

colocar IFBA, acha que poderia colocar IFBA, antigo CEFET-BA, uma vez que 133

os projetos foram aprovados com a denominação antiga; o Conselheiro Elieser134

observou que os recursos não estão definidos neste Projeto, tendo verificado 135

também isso no Projeto similar que irá relatar; o Conselheiro Handerson136

explicou que os Projetos, dos itens 3.1 e 3.3 da Pauta, foram aprovados no 137

mesmo Edital, achando que o Coordenador não fez o encaminhamento do 138

Projeto, aprovado pela FAPESB, ao Relator Elieser, estando lá bem clara a 139

planilha de custo. O Parecer foi aprovado, por unanimidade. O Conselheiro 140

Albertino ausentou-se da Reunião, para ir participar de uma Reunião, no 141

Conselho Estadual de Educação. 3.3 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 142

Inovação, Tecnologia Social e Economia Solidária. Relator: Conselheiro 143

Elieser, (Processo nº 23279005016/2010-24). O Relator procedeu à leitura do 144

Parecer, no qual comunica que o Curso tem sua origem em um Projeto, 145

aprovado pela FAPESB - Edital 018/2009, sendo seu Coordenador Geral o Prof. 146

Carlos Alex de Cantuária Cypriano. Estão enumeradas várias inconformidades, 147

detectadas no Projeto, por não estarem de acordo com as normas do IFBA, 148

dentre as quais: ausência de documentação que comprove sua origem como149

projeto aprovado pela FAPESB; falta de aprovação pelo setor financeiro da 150

planilha de custos; indefinição quanto à modalidade de gestão de recursos, se 151

pelo IFBA ou Fundação; falta do currículo lattes para todos os docentes; o 152

conteúdo programático, na maioria das disciplinas, está sem definição no 153

período de preparação do curso. Recomendou que o referido conteúdo seja 154

incluído em todas as disciplinas por ser um item obrigatório do projeto. Em 155

seguida, sugeriu que o primeiro objetivo específico tivesse a seguinte redação -156

capacitar profissionais para atuação no desenvolvimento, implementação e 157

avaliação de inovação social. Ao final, seu voto foi favorável à aprovação do 158

Projeto, contanto que fossem atendidos os ajustes sugeridos no Parecer. Após a 159
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apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro160

Augusto César fez uma observação, na página 08, no que diz respeito à 161

experiência profissional e curricular do Coordenador do Curso, quanto a ser 162

observada a conveniência de permanecer na descrição curricular, a sua condição 163

de Professor Colaborador do Mestrado em Políticas Públicas, Gestão do 164

Conhecimento e Desenvolvimento Regional, tendo em vista que esse Mestrado 165

acaba de ser descredenciado, em virtude de novas avaliações; o Conselheiro 166

Carlos Alex acha que o conteúdo programático não precisa ser obrigatório, pois 167

lhe parece que a ementa é bastante diferenciada das disciplinas. Salientou que o 168

Curso tem uma característica especial, por ter a colaboração de um número 169

razoável de professores externos da Instituição, prevendo na sua preparação um 170

período de discussão, para definir esse conteúdo; o Relator explicou que a 171

maioria das disciplinas tem conteúdo, assim recomendou a sua inclusão em 172

todas elas, mesmo sem ser um item obrigatório das normas; o Conselheiro 173

Handerson foi favorável à definição do conteúdo, uma vez que a ementa está 174

estabelecida. Informou que não existe a cópia, solicitada pelo Relator, do termo 175

de outorga e que não é a Fundação quem deverá gerir os recursos. Manifestou-se 176

contrário ao objetivo ser alterado, por ser um Projeto aprovado em Edital e 177

avaliado externamente, apesar de considerar a proposta pertinente; o Relator178

explicou que a referida mudança foi sugerida pelo Conselheiro Marcus, indicado 179

inicialmente para relatar o Projeto, mas fica a critério do Coordenador fazer ou 180

não a alteração; o Conselheiro Carlos Alex explicou que já discutiu com o 181

Conselheiro Marcus a mudança do objetivo e concordou com a argumentação 182

dele, podendo a proposta ser acrescentada. Em relação ao pronunciamento do 183

Conselheiro Augusto César, disse que o Programa está fazendo um recurso junto 184

à CAPES, achando que poderia se aguardar o resultado. Falou também que é ex-185

professor da UNEB, há pouco mais de um ano e continuou como colaborador 186

desse Mestrado Multidisciplinar, cuja inserção foi muito evidente junto à 187

sociedade, porém o grande problema é a falta de publicação, devido a existência 188

de professores colaboradores, envolvidos com outras atividades, trabalhando 189

muito mais na construção, na prática de docência do que na produção científica, 190

mas acredita que isso será revertido; o Conselheiro Augusto César falou que 191

essa observação no currículo deve ser avaliada. Quanto ao objetivo, por um lado 192

tem a aprovação feita pela Fundação e, por outro lado, tem no Parecer uma 193

proposta de modificação da redação. Entende que isso é irrelevante, diante da 194

importância do Curso, mas ainda assim, quer fazer um brevíssimo registro 195

técnico em relação ao termo que tem sido utilizado, inclusive, em muitos cursos. 196

Disse que, historicamente, tem uma modificação dessa forma de anúncio de 197

cursos, uma vez que, durante um bom tempo, trabalhou-se com o termo 198

reciclagem, termo esse atualmente em desuso, pois, praticamente, se associa 199

muito mais, hoje, a objetos. Posteriormente, teve a formulação de 200

aperfeiçoamento, que é parte da escrita do objetivo apresentado à Fundação, 201

sendo também uma formulação recorrente. Ainda que gere certo 202
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questionamento, a própria capacitação, cujo verbo capacitar é o mais recorrente, 203

não só no objeto geral do projeto, mas nos objetivos específicos. Citou que a 204

própria UNESCO trabalhou por um período com a formulação de educação, no 205

caso de educação continuada, e muitos teóricos trabalham com a formulação de 206

formação e é o tema, portanto, a formação de especialistas, nesse caso. De 207

qualquer forma, considera apenas uma nota técnica, mas ficam essas 208

observações, caso a Coordenação entenda ser conveniente algum tipo de 209

modificação; o Conselheiro Carlos Alex se disponibilizou a fazer as mudanças 210

necessárias no Projeto. O Parecer foi aprovado, com as sugestões aqui 211

registradas. 3.4 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Computação 212

Distribuída e Ubíqua. Relator: Conselheiro Jorge Leite. (Processo nº 213

23279004949/2010-02). O Relator fez a explanação do Parecer, destacando os 214

pontos que considerou mais importantes. Menciona, no Parecer, que a proposta 215

do Curso foi apresentada pelo Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, 216

Otimização, Redes e Tempo Real – GSORT, oferecendo 20 vagas por turma, 217

com a primeira turma sendo oferecida no período 2012-1 e com processo 218

seletivo em dezembro de 2011, estando dividido em vinte e oito sessões. Cita 219

que falta no projeto uma definição clara do acervo a ser adquirido, embora 220

algumas referências apareçam nos programas de disciplinas anexados, 221

ressaltando que existe detalhamento do quantitativo de cada obra. Informou que 222

não ficou clara, na questão orçamentária, a origem dos recursos financeiros, 223

embora, para ele, esteja subtendida, na proposta, que os recursos virão do 224

Campus de Salvador. Segue transcrita a parte final do Parecer: “Do ponto de 225

vista do projeto acadêmico, a proposta é adequada para um curso Lato Sensu 226

na área de computação respeitando as normas institucionais e recomendações 227

da CAPES e da Sociedade Brasileira de Computação. Diante do exposto, 228

RECOMENDO A APROVAÇÃO DA PROPOSTA.” Após a apresentação do 229

Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho falou 230

que no Projeto constam  20 vagas, mas as Normas estabelecem o mínimo de 40. 231

Recomendou ao Coordenador do Curso que tente conseguir os recursos junto ao 232

Diretor Geral do campus, tendo em vista que o curso será oferecido ainda em 233

2012; o Conselheiro Handerson informou que iria colocar algumas questões no 234

item o que ocorrer, mas resolveu antecipar sua fala, considerando alguns pontos 235

deste item. Passou então a dizer que as Normas para Cursos de Pós-Graduação 236

precisam de revisão. Não concordou que sejam oferecidas 40 vagas para cursos 237

dessa natureza. Comunicou que, à época do Conselho Diretor do antigo CEFET, 238

ele propôs um Curso de Engenharia Clínica, entretanto a Resolução de 239

aprovação determinava que as despesas, envolvendo passagens e diárias, 240

ficavam condicionadas à disponibilidade de recursos, só que até hoje o curso241

não foi viabilizado em razão disso. Observou que o Curso, ora em apreciação, 242

tem um custo bom, mas não tem garantia por não possuir verba assegurada. Na 243

oportunidade, comunicou que participou da discussão quanto à forma que o 244

IFBA/Campus de Salvador seria avaliado pelo MEC, tendo o avaliador 245
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informado que a Instituição é um Centro Universitário e está claro na Lei de 246

criação que a avaliação é para ser feita como Universidade e, como tal, deve ter 247

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e também Stricto Sensu. O Conselheiro 248

então explicou que o IFBA não tem programa para criar Cursos de Pós-249

Graduação Stricto Sensu, precisando ser apreciada por este Conselho uma 250

política clara da Pós-Graduação; a Senhora Presidente falou que já existe 251

proposta sobre esse assunto. Em seguida, disse que precisa ser feito um trabalho 252

de conscientização no sentido deste Instituto ser realmente reconhecido como 253

Instituição de Ensino Superior, mas também não pode ser esquecido o pouco 254

tempo de sua criação, para já ser considerado como similar às Universidades 255

Federais. Informou que o IFBA foi avaliado por uma equipe que não tinha 256

conhecimento da sua estrutura. Acredita que, após as observações feitas pelos 257

avaliadores, este Instituto terá condições de obter um melhor resultado na sua 258

próxima avaliação; o Conselheiro Handerson propôs que o CONSUP tomasse259

conhecimento do Relatório de Avaliação; o Conselheiro Prof. Ricardo acha que 260

os critérios de avaliação do próprio MEC devem ser questionados, pois existem 261

cobranças, sem a mínima condição de atendimento, a exemplo do processo de 262

avaliação do Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Eunápolis, 263

onde uma das exigências é que tenha um Laboratório exclusivo de Física para 264

esse curso, questionando como isso é possível se o mesmo laboratório é 265

utilizado praticamente para os Cursos Técnicos Integrados e para o Ensino 266

Superior. Para ele, os vários setores do MEC deveriam ter uma comunicação 267

mais objetiva com os Institutos Federais, principalmente, com o CONIF; o 268

Conselheiro Jorge Leite lembrou que diversos projetos foram aprovados por este 269

Conselho, apresentando orçamento sem especificar, com clareza, o que está 270

sendo proposto e o que tem disponível e, muitas vezes, sem o parecer do setor 271

financeiro do campus, sugerindo que os mesmos sejam instruídos não só do 272

ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista financeiro e que sejam 273

aprovados, se houver definição dos recursos. Em relação a esse curso, embora as 274

Normas Complementares não façam menção à produção acadêmica, ele 275

observou que nesse grupo de 08 ou 09 professores, constam nos currículos lattes 276

13 publicações internacionais. Disse que, ao término da primeira turma dessa 277

especialização, está sendo planejado um projeto para um Curso de Mestrado 278

nessa área; o Conselheiro Carlos Alex falou que o problema do processo de 279

avaliação, ao qual o IFBA foi submetido recentemente, é decorrente da falta de 280

informações da SETEC e da SESU sobre os Institutos. Lembrou à época do 281

reconhecimento do Curso de Administração, quando era seu Coordenador, que 282

vivenciou problema similar, uma vez que a SESU não tinha conhecimento da 283

estrutura dos ex-CEFET e a Instituição foi penalizada indevidamente por isso; a 284

Senhora Presidente comunicou que a legislação que separa os Institutos 285

Federais das Universidades, foi motivo de grande discussão e até de protesto 286

pelos Reitores junto ao MEC; o Conselheiro Handerson solicitou a Senhora 287

Presidente que levasse a questão da avaliação para discussão no CONIF. 288
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Salientou a necessidade da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 289

apresentar proposta das Diretrizes Gerais da Pós-Graduação, para apreciação 290

deste Conselho. Lembrou a proposta solicitada pelo Conselheiro Marcus e 291

aprovada por este Colegiado, quanto à elaboração pela Pró-Reitoria de Ensino 292

de um planejamento global do IFBA, para os Cursos de Graduação e Técnicos, 293

pois até o momento este Conselho não teve conhecimento desse trabalho; a 294

Senhora Presidente explicou que a proposta foi enviada à Pró-Reitoria de 295

Ensino, para atendimento da solicitação. Disse que já houve discussão em 296

reunião de que o Instituto não pode parar suas atividades, até a conclusão desse 297

trabalho; o Conselheiro Augusto César considerou pertinente os debates, mas 298

solicitou a Senhora Presidente, por uma Questão de Ordem, que se retornasse à 299

Pauta, especificamente, ao item que estava sendo apreciado; a Senhora 300

Presidente acatou a solicitação, dizendo que a discussão poderia continuar, 301

ainda nesta reunião, submetendo então o Parecer  do Conselheiro Jorge Leite à 302

apreciação, que foi aprovado, com as observações aqui registradas. 3.5 Curso 303

de Licenciatura em Matemática, do Campus de Barreiras. Relatora: 304

Conselheira Rosicler (Processo nº 23279005178/2010-62). A Relatora305

informou que recebeu o projeto a semana passada e, ao analisá-lo, observou que 306

faltavam algumas informações importantes como a matriz curricular, o 307

fluxograma, o orçamento com descrição dos recursos financeiros, além de 308

alguns quadros que estavam listados, mas não especificados. Informou que o 309

Curso está sendo ofertado desde 2008, preferindo emitir seu Parecer após os 310

ajustes, inclusive, adequando-o ao Catálogo do IFBA, o que foi acatado; a 311

Conselheira Dicíola comunicou que manteve contato com o Coordenador do 312

Curso e pelas informações, acredita que ele só enviou as alterações e não o 313

Projeto completo, pois estão faltando itens básicos; o Conselheiro Ricardo314

sugeriu que a Comissão Elaboradora faça a inclusão do núcleo docente 315

estruturante no Projeto, porque é um item avaliado pela SESU; 04. Expediente. 316

A Senhora Presidente comunicou que está solicitando ao MEC a criação de 317

mais um Instituto na Bahia, para que possam ser bem administrados os mais de 318

22 campi que terá esse Estado. O Conselheiro Paulo Marinho disse ser pública e 319

notória a criação de um novo Instituto na Bahia e o campus de Vitória da 320

Conquista está se movimentando, há alguns anos, e o processo está bastante 321

avançado para a Reitoria do Instituto Federal do Sul e Sudoeste da Bahia ser em 322

Vitória da Conquista. Explicou que, antes da proposta de criação desse novo 323

Instituto, houve lá a proposta de implantação do CEFET Sudoeste; a 324

Conselheira Dicíola salientou que essa discussão foi iniciada no campus de 325

Barreiras e que a idéia da Cefetização partiu de lá e até retrocederam um pouco 326

por entenderem, à época, que Barreiras não tinha uma bancada de política forte. 327

A Senhora Presidente prestou também outras informações: realização de 328

reunião extraordinária do CONSUP, no próximo mês, para apreciação de Planos 329

de Cursos Técnicos; inauguração dos campi de Jequié e Irecê, os demais estão 330

em fase de conclusão; construção de Ginásio de Esporte em vários campi; a 331
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Conselheira Solange precisou ausentar-se da reunião. 05. O que ocorrer. Neste332

item, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho explicou333

que esteve ausente, na última reunião, por conta de sua participação em um 334

Curso de Especialização em Gestão Pública, realizado em Brasília, juntamente 335

com os Conselheiros Ricardo, Albertino e Dicíola, só faltando agora a 336

apresentação do trabalho científico, em Curitiba. Comunicou que foi 337

inaugurado, no campus de Vitória da Conquista, o Centro Tecnológico, na área 338

de Tecnologia da Informação, já tendo iniciado os cursos de qualificação e que o   339

laboratório móvel está em funcionamento. Informou também que começou a 340

parceria com os remanescentes dos quilombos para fazer a parte de inclusão 341

digital; o Conselheiro Ricardo apresentou parabéns aos campi de Simões Filho, 342

Eunápolis e Camaçari, por terem participado da Olimpíada Nacional de História, 343

quando concorreram cerca de 40.000 estudantes, ficando o campus de Camaçari 344

em 1º lugar e o campus de Eunápolis com medalha de bronze; a Conselheira 345

Eloísa disse que está presidindo a comissão que realizará a eleição para a 346

escolha dos novos integrantes da Comissão Permanente de Pessoal Docente –347

CPPD e que a eleição da CPA não foi encerrada, em razão da Semana de 348

Tecnologia nos campi e por conta da solicitação de impugnação de um dos 349

candidatos; o Conselheiro Carlos Alex informou que o Projeto Licuri, 350

coordenado pela Dra. Djane Santiago de Jesus, é um dos finalistas ao Prêmio 351

FINEP de Inovação/2010, na categoria Tecnologia Social; o Conselheiro Paulo 352

André comunicou que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento está 353

avaliando o Plano de Metas 2010 e está elaborando o Planejamento de 2011-354

2012. Falou que estão sendo realizadas visitas nos campi, para a apresentação do355

Planejamento, do Orçamento e da Gestão, procurando envolver a comunidade 356

nesse trabalho; o Conselheiro Handerson informou que a aluna do Curso de 357

Administração e bolsista do Sistema de Inovação está na final do prêmio 358

FAPESB de Inovação da Bahia. Lembrou a necessidade da elaboração do 359

Planejamento Estratégico de Ensino, com ênfase na Graduação, Pesquisa e 360

Extensão, com a inclusão da Pós-Graduação, para apreciação deste Conselho; o 361

Conselheiro Carlos Alex procurou saber se o IFBA pretende criar vagas para 362

concurso de professor titular, achando que a carreira de Professor do Magistério 363

Superior perdeu um pouco o sentido estratégico neste Instituto; a Senhora 364

Presidente respondeu que a UFBA realiza esse concurso e é possível qualquer 365

professor participar do mesmo, mas esta Instituição pode tentar buscar essa 366

vaga; a Conselheira Eloísa perguntou se haverá concurso público no Instituto 367

para a carreira do Ensino Superior; a Senhora Presidente explicou que os 368

Institutos não realizam concurso para essa carreira; o Conselheiro Augusto 369

César comunicou sobre a sua  participação, na semana passada, da 33ª Reunião 370

Anual da ANPED - Associação de Pós-Graduação e Educação, estando todas as 371

pesquisas, apresentadas durante a reunião, disponíveis na página da ANPED; o 372

Conselheiro Jorge Moreira disse que, por iniciativa do novo Diretor do campus373

de Porto Seguro, foi realizada uma reunião, com representantes do SENAC, 374
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SEBRAE e a Prefeitura, para apresentação de propostas ao prefeito, quanto ao375

oferecimento de cursos de capacitação e ao assessoramento na parte do ensino. 376

Explicou que a primeira ação do campus será envolver os estudantes do Curso 377

Técnico em Alimentos nos trabalhos de inauguração do Mercado Municipal. 378

Informou também que, ao realizar seu estágio na Vigilância Sanitária, o Posto de 379

Atendimento foi fechado, por conta de sua avaliação, mas voltará a funcionar, 380

com novos procedimentos. Falou ainda que uma estudante representará o 381

campus, no Festival de Cultura, em Brasília, apresentando um monólogo de sua 382

autoria; o Conselheiro Elieser informou que, durante a Semana de Ciência e 383

Tecnologia, no campus de Simões Filho, foram realizados alguns eventos, 384

dentre os quais, a Feira de Ciência, com a apresentação de trabalhos pelos 385

estudantes e premiações, e o Seminário Tecnológico, que teve a participação de 386

16 empresas de grande porte. Dentro dessa programação, houve a assinatura de 387

um importante convênio com o Sindicato da Indústria Cerâmica Vermelha, 388

existindo a proposta de oferecimento de estágios para os estudantes; a 389

Conselheira Ana Edna explicou que o projeto da FAPESB foi aprovado há cerca 390

de um ano, resultando na assinatura desse convênio, com perspectivas de 391

melhorias para os estudantes, inclusive um curso a ser oferecido para 30 alunos, 392

com a oportunidade da realização de estágio e a possibilidade de trabalho. 393

Salientou que a cerimônia da assinatura desse convênio foi muito bonita, tendo a 394

presença do Reitor em exercício, Prof. Carlos Bruni. Desejou que esse convênio 395

não ficasse limitado somente a Simões Filho. A Senhora Presidente agradeceu 396

as presenças dos Conselheiros e o empenho com que realizaram os trabalhos, 397

para cumprimento da Pauta. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria 398

do Carmo Souza Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, 399

depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada.400
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, REALIZADA EM 26.10.2010








Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dez, às oito horas, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante titular da UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Profª Rosicler Teresinha Sauer, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite e Prof. Jorge Costa Leite Junior; representante suplente docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Prof. José Jorge Mendes de Freitas, que será empossado; representante suplente docente do Ensino Superior, Dr. Carlos Alex de Cantuária Cypriano; representantes titulares discentes da Educação Profissional Técnica, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira e Sr. Júlio César Santos da Silva; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, Sr. Wallace Neves de Miranda, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sr. Acimarney Correia Silva Freitas e Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos; representante suplente dos servidores técnico-administrativos – Sr. Paulo André Queiroz Ferreira. Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora Interina da Unidade de Auditoria Interna deste Instituto. Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; Profª Caetana Juracy Rezende Silva – MEC; Prof. Joilson Cruz da Silva - SINASEFE; Dr. Gustavo Leal Sales Filho - Federação das Indústrias; Dr. Marcus Vinícius Teixeira Navarro - docente do Ensino Superior; Prof. Manoel Nunes Cavalcanti Junior - docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica; Sra. Cristina Alves Pinto - discente do Ensino Superior; Sr. Matheus Romão Barcellos e Franciela Rosa de Jesus; discentes da Educação Profissional Técnica; Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas - servidor técnico-administrativo. Também justificou a ausência, o representante suplente, Prof. José Donizete Borges – MEC. Inicialmente, a Senhora Presidente falou que os Conselheiros, agora, estavam instalados numa Sala de Reuniões mais confortável e que a reforma do novo espaço da Reitoria do IFBA está sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de Conselheiro. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse do Conselheiro Prof. José Jorge Mendes de Freitas. O Termo consta do verso da página 05 de livro próprio. 02 Apreciação e aprovação das Atas das Reuniões de 09/06 e 10/08/2010, aprovadas. 03. Ordem do dia: 3.1 Diretrizes para a Política de Assistência Estudantil do IFBA. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo nº 23279004948/2010-50). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa os integrantes da Comissão Elaboradora e os dados gerais da proposta. Constam 13 solicitações de ajustes, no Parecer, inclusive a de nº 10, fl. 17, que se refere ao item 6. Financiamento/Orçamento, onde o Relator sugere substituir o texto por: Do orçamento anual do IFBA destinado à Assistência Estudantil, 80% (oitenta por cento) serão distribuídos entre os Campi, proporcionalmente à quantidade de estudantes matriculados, conforme relatório de gestão. Os 20% (vinte por cento) restantes, respeitando o princípio da equidade, serão distribuídos qualitativamente entre os Campi, segundo o índice de carência dos estudantes estabelecido pelo Colégio de Dirigentes ao final de cada ano. Na parte da conclusão e voto, recomendou a aprovação das Diretrizes, com os ajustes sugeridos no Parecer e que as mesmas sejam adotadas por todos os campi do IFBA. Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações, quanto ao item 06: o Conselheiro Handerson solicitou que fosse incluído depois de Colégio de Dirigentes, ... e aprovado pelo Conselho Superior do IFBA, ao final de cada ano; o Conselheiro Wallace disse que o recurso destinado à Assistência Estudantil vem carimbado pelo MEC para cada campus do Instituto, com base no número de alunos. Procurou saber se o que está sendo  proposto é que o Colégio de Dirigentes faça o rateio dos 20% do orçamento para os campi; o Conselheiro Albertino explicou que os próprios Dirigentes farão a distribuição dos recursos, porém contemplando as duas variáveis, o quantitativo e o qualitativo; o Conselheiro Jorge Moreira sugeriu o percentual de 30%, ao invés de 20%, considerando a realidade do Campus de Porto Seguro, onde a maioria dos estudantes paga 02 transportes, por dia, não menos que R$4,00 (quatro reais); a Conselheira Natália propôs que se fizesse a distribuição dos recursos, a partir do nível de carência socioeconômico do estudante; o Conselheiro Ricardo falou que a Assistente Social do Campus de Eunápolis poderia fazer um levantamento por campus e verificar o quantitativo e o qualitativo dessa carência e até subsidiar como será distribuído esse percentual; o Conselheiro Paulo Marinho sugeriu que fosse discutido qual o melhor indicador e, depois disso estabelecido, ser apreciado pelo CONSUP; o Conselheiro Carlos Alex entende que não é uma tarefa tão simples a construção do índice de carência, por ter lidado muito tempo com isso. No seu entendimento, a renda familiar, as desigualdades regionais e estruturais fazem com que determinados valores não sejam suficientes para avaliar o índice de carência, podendo o Colégio de Dirigentes definir a redistribuição desse índice, com base no que já foi construído ou num outro índice de carência oficial; a Conselheira Solange acha que o nível de carência dos estudantes não objetiva qual o requisito a ser considerado, para determinar quem é mais ou menos carente. O ideal seria não construir o índice, por ser, talvez, uma tarefa árdua, mas definir o que se entende como sendo mais carente, aquele que possui uma renda familiar menor, uma renda familiar até um salário mínimo ou que esteja, de repente, inserido no Programa Bolsa Família, porque já é comprovadamente carente, lhe parecendo que entre nível ou índice de carência se vai continuar sem dizer o que se quer atribuir. Procurou saber se existe na Instituição algum estudo ou algo que dê até um aprendizado da relação entre essa Política de Assistência e a evasão nos cursos, porque se tem falado muito sobre evasão em todas as reuniões e no seu entendimento essa política vem atender essa possibilidade de permanência dos alunos nos cursos; a Senhora Presidente explicou que está sendo construído o Acordo de Metas, que traz recursos substanciais para prestar assistência ao estudante e acredita que com isso a evasão será reduzida no Instituto; a Conselheira Dicíola informou que o Programa PAE/PINA é um pouco mais antigo no Campus de Barreiras, cujos dados comprovam que todos os estudantes, contemplados com esse Programa, permaneceram até a conclusão do curso; a Senhora Presidente comunicou que, por enquanto, este Instituto tem estudos isolados por campus, mas precisa ter um dado oficial para ser fornecido ao MEC. Ressaltou que seria importante se esse resultado do Campus de Barreiras fosse o de todo o Instituto, pois assim haveria condições de se pleitear melhorar ainda mais a assistência aos estudantes; o Conselheiro Albertino explicou que, na realidade, não se constrói o índice de carência, uma vez que existem critérios estabelecidos pelo próprio Programa. Na oportunidade, o Conselheiro Handerson informou que foi orientador de um trabalho de monografia da Assistente Social Nívea, que trata exatamente da relação entre a evasão e o Plano de Assistência Estudantil, onde são apresentados alguns parâmetros e critérios, inclusive traz algo pontual sobre o Campus de Salvador. Sugeriu que se tentasse estabelecer critérios globais para o IFBA e os trouxesse para conhecimento dos Conselheiros, com base nos critérios do Programa. O Parecer foi aprovado, com a nova redação ao item 06, apresentada pelo Relator: ... Os 20% (vinte por cento) restantes, respeitando o princípio da equidade no atendimento, serão distribuídos qualitativamente entre os Campi, considerando a divisão estabelecida pelo Colégio de Dirigentes, aprovado pelo CONSUP, ao final de cada ano. 3.2 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas. Relator: Conselheiro Paulo Marinho. (Processo nº 23279004947/2010-13). O Relator procedeu à leitura do  Parecer, no qual informa que recebeu o Projeto acompanhado do resultado de sua Aprovação junto à FAPESB (Edital 18/2009 – Apoio a Criação de Cursos de Especialização em Inovação) e das Resoluções n° 05/1999 e n° 04/2008, que regulamentam os Cursos de Pós-Graduação deste Instituto. Comunica também que a proposta atende às exigências expressas nas referidas Resoluções, com  ressalvas, por não apresentar o parecer favorável do Setor Financeiro na Planilha de Custo, nem o Termo de Anuência e o Currículo Lattes dos Docentes, além  do número de vagas, que serão disponibilizadas aos servidores do IFBA. Ao final, foi pela aprovação do Curso, desde que os ajustes solicitados fossem atendidos pela Coordenação. Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Handerson disse que a Profª Núbia é a Coordenadora do Projeto e ele o Vice-Coordenador. Em relação à recomendação do Relator, constante do Parecer, no sentido de retirar da capa CEFET-BA e colocar IFBA, acha que poderia colocar IFBA, antigo CEFET-BA, uma vez que os projetos foram aprovados com a denominação antiga; o Conselheiro Elieser observou que os recursos não estão definidos neste Projeto, tendo verificado também isso no Projeto similar que irá relatar; o Conselheiro Handerson explicou que os Projetos, dos itens 3.1 e 3.3 da Pauta, foram aprovados no mesmo Edital, achando que o Coordenador não fez o encaminhamento do Projeto, aprovado pela FAPESB, ao Relator Elieser, estando lá bem clara a planilha de custo. O Parecer foi aprovado, por unanimidade. O Conselheiro Albertino ausentou-se da Reunião, para ir participar de uma Reunião, no Conselho Estadual de Educação. 3.3 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inovação, Tecnologia Social e Economia Solidária. Relator: Conselheiro Elieser, (Processo nº 23279005016/2010-24). O Relator procedeu à leitura do Parecer, no qual comunica que o Curso tem sua origem em um Projeto, aprovado pela FAPESB - Edital 018/2009, sendo seu Coordenador Geral o Prof. Carlos Alex de Cantuária Cypriano. Estão enumeradas várias inconformidades, detectadas no Projeto, por não estarem de acordo com as normas do IFBA, dentre as quais: ausência de documentação que comprove sua origem como projeto aprovado pela FAPESB; falta de aprovação pelo setor financeiro da planilha de custos; indefinição quanto à modalidade de gestão de recursos, se pelo IFBA ou Fundação; falta do currículo lattes para todos os docentes; o conteúdo programático, na maioria das disciplinas, está sem definição no período de preparação do curso. Recomendou que o referido conteúdo seja incluído em todas as disciplinas por ser um item obrigatório do projeto. Em seguida, sugeriu que o primeiro objetivo específico tivesse a seguinte redação - capacitar profissionais para atuação no desenvolvimento, implementação e avaliação de inovação social. Ao final, seu voto foi favorável à aprovação do Projeto, contanto que fossem atendidos os ajustes sugeridos no Parecer. Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Augusto César fez uma observação, na página 08, no que diz respeito à experiência profissional e curricular do Coordenador do Curso, quanto a ser observada a conveniência de permanecer na descrição curricular, a sua condição de Professor Colaborador do Mestrado em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional, tendo em vista que esse Mestrado acaba de ser descredenciado, em virtude de novas avaliações; o Conselheiro Carlos Alex acha que o conteúdo programático não precisa ser obrigatório, pois lhe parece que a ementa é bastante diferenciada das disciplinas. Salientou que o Curso tem uma característica especial, por ter a colaboração de um número razoável de professores externos da Instituição, prevendo na sua preparação um período de discussão, para definir esse conteúdo; o Relator explicou que a maioria das disciplinas tem conteúdo, assim recomendou a sua inclusão em todas elas, mesmo sem ser um item obrigatório das normas; o Conselheiro Handerson foi favorável à definição do conteúdo, uma vez que a ementa está estabelecida. Informou que não existe a cópia, solicitada pelo Relator, do termo de outorga e que não é a Fundação quem deverá gerir os recursos. Manifestou-se contrário ao objetivo ser alterado, por ser um Projeto aprovado em Edital e avaliado externamente, apesar de considerar a proposta pertinente; o Relator explicou que a referida mudança foi sugerida pelo Conselheiro Marcus, indicado inicialmente para relatar o Projeto, mas fica a critério do Coordenador fazer ou não a alteração; o Conselheiro Carlos Alex explicou que já discutiu com o Conselheiro Marcus a mudança do objetivo e concordou com a argumentação dele, podendo a proposta ser acrescentada. Em relação ao pronunciamento do Conselheiro Augusto César, disse que o Programa está fazendo um recurso junto à CAPES, achando que poderia se aguardar o resultado. Falou também que é ex-professor da UNEB, há pouco mais de um ano e continuou como colaborador desse Mestrado Multidisciplinar, cuja inserção foi muito evidente junto à sociedade, porém o grande problema é a falta de publicação, devido a existência de professores colaboradores, envolvidos com outras atividades, trabalhando muito mais na construção, na prática de docência do que na produção científica, mas acredita que isso será revertido; o Conselheiro Augusto César falou que essa observação no currículo deve ser avaliada. Quanto ao objetivo, por um lado tem a aprovação feita pela Fundação e, por outro lado, tem no Parecer uma proposta de modificação da redação. Entende que isso é irrelevante, diante da importância do Curso, mas ainda assim, quer fazer um brevíssimo registro técnico em relação ao termo que tem sido utilizado, inclusive, em muitos cursos. Disse que, historicamente, tem uma modificação dessa forma de anúncio de cursos, uma vez que, durante um bom tempo, trabalhou-se com o termo reciclagem, termo esse atualmente em desuso, pois, praticamente, se associa muito mais, hoje, a objetos. Posteriormente, teve a formulação de aperfeiçoamento, que é parte da escrita do objetivo apresentado à Fundação, sendo também uma formulação recorrente. Ainda que gere certo questionamento, a própria capacitação, cujo verbo capacitar é o mais recorrente, não só no objeto geral do projeto, mas nos objetivos específicos. Citou que a própria UNESCO trabalhou por um período com a formulação de educação, no caso de educação continuada, e muitos teóricos trabalham com a formulação de formação e é o tema, portanto, a formação de especialistas, nesse caso. De qualquer forma, considera apenas uma nota técnica, mas ficam essas observações, caso a Coordenação entenda ser conveniente algum tipo de modificação; o Conselheiro Carlos Alex se disponibilizou a fazer as mudanças necessárias no Projeto. O Parecer foi aprovado, com as sugestões aqui registradas. 3.4 Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Computação Distribuída e Ubíqua. Relator: Conselheiro Jorge Leite. (Processo nº 23279004949/2010-02). O Relator fez a explanação do Parecer, destacando os pontos que considerou mais importantes. Menciona, no Parecer, que a proposta do Curso foi apresentada pelo Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos, Otimização, Redes e Tempo Real – GSORT, oferecendo 20 vagas por turma, com a primeira turma sendo oferecida no período 2012-1 e com processo seletivo em dezembro de 2011, estando dividido em vinte e oito sessões. Cita que falta no projeto uma definição clara do acervo a ser adquirido, embora algumas referências apareçam nos programas de disciplinas anexados, ressaltando que existe detalhamento do quantitativo de cada obra. Informou que não ficou clara, na questão orçamentária, a origem dos recursos financeiros, embora, para ele, esteja subtendida, na proposta, que os recursos virão do Campus de Salvador. Segue transcrita a parte final do Parecer: “Do ponto de vista do projeto acadêmico, a proposta é adequada para um curso Lato Sensu na área de computação respeitando as normas institucionais e recomendações da CAPES e da Sociedade Brasileira de Computação. Diante do exposto, RECOMENDO A APROVAÇÃO DA PROPOSTA.” Após a apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho falou que no Projeto constam  20 vagas, mas as Normas estabelecem o mínimo de 40. Recomendou ao Coordenador do Curso que tente conseguir os recursos junto ao Diretor Geral do campus, tendo em vista que o curso será oferecido ainda em 2012; o Conselheiro Handerson informou que iria colocar algumas questões no item o que ocorrer, mas resolveu antecipar sua fala, considerando alguns pontos deste item. Passou então a dizer que as Normas para Cursos de Pós-Graduação precisam de revisão. Não concordou que sejam oferecidas 40 vagas para cursos dessa natureza. Comunicou que, à época do Conselho Diretor do antigo CEFET, ele propôs um Curso de Engenharia Clínica, entretanto a Resolução de aprovação determinava que as despesas, envolvendo passagens e diárias, ficavam condicionadas à disponibilidade de recursos, só que até hoje o curso não foi viabilizado em razão disso. Observou que o Curso, ora em apreciação, tem um custo bom, mas não tem garantia por não possuir verba assegurada. Na oportunidade, comunicou que participou da discussão quanto à forma que o IFBA/Campus de Salvador seria avaliado pelo MEC, tendo o avaliador informado que a Instituição é um Centro Universitário e está claro na Lei de criação que a avaliação é para ser feita como Universidade e, como tal, deve ter Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e também Stricto Sensu. O Conselheiro então explicou que o IFBA não tem programa para criar Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, precisando ser apreciada por este Conselho uma política clara da Pós-Graduação; a Senhora Presidente falou que já existe proposta sobre esse assunto. Em seguida, disse que precisa ser feito um trabalho de conscientização no sentido deste Instituto ser realmente reconhecido como Instituição de Ensino Superior, mas também não pode ser esquecido o pouco tempo de sua criação, para já ser considerado como similar às Universidades Federais. Informou que o IFBA foi avaliado por uma equipe que não tinha conhecimento da sua estrutura. Acredita que, após as observações feitas pelos avaliadores, este Instituto terá condições de obter um melhor resultado na sua próxima avaliação; o Conselheiro Handerson propôs que o CONSUP tomasse conhecimento do Relatório de Avaliação; o Conselheiro Prof. Ricardo acha que os critérios de avaliação do próprio MEC devem ser questionados, pois existem cobranças, sem a mínima condição de atendimento, a exemplo do processo de avaliação do Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Eunápolis, onde uma das exigências é que tenha um Laboratório exclusivo de Física para esse curso, questionando como isso é possível se o mesmo laboratório é utilizado praticamente para os Cursos Técnicos Integrados e para o Ensino Superior. Para ele, os vários setores do MEC deveriam ter uma comunicação mais objetiva com os Institutos Federais, principalmente, com o CONIF; o Conselheiro Jorge Leite lembrou que diversos projetos foram aprovados por este Conselho, apresentando orçamento sem especificar, com clareza, o que está sendo proposto e o que tem disponível e, muitas vezes, sem o parecer do setor financeiro do campus, sugerindo que os mesmos sejam instruídos não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista financeiro e que sejam aprovados, se houver definição dos recursos. Em relação a esse curso, embora as Normas Complementares não façam menção à produção acadêmica, ele observou que nesse grupo de 08 ou 09 professores, constam nos currículos lattes 13 publicações internacionais. Disse que, ao término da primeira turma dessa especialização, está sendo planejado um projeto para um Curso de Mestrado nessa área; o Conselheiro Carlos Alex falou que o problema do processo de avaliação, ao qual o IFBA foi submetido recentemente, é decorrente da falta de informações da SETEC e da SESU sobre os Institutos. Lembrou à época do reconhecimento do Curso de Administração, quando era seu Coordenador, que vivenciou problema similar, uma vez que a SESU não tinha conhecimento da estrutura dos ex-CEFET e a Instituição foi penalizada indevidamente por isso; a Senhora Presidente comunicou que a legislação que separa os Institutos Federais das Universidades, foi motivo de grande discussão e até de protesto pelos Reitores junto ao MEC; o Conselheiro Handerson solicitou a Senhora Presidente que levasse a questão da avaliação para discussão no CONIF. Salientou a necessidade da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação apresentar proposta das Diretrizes Gerais da Pós-Graduação, para apreciação deste Conselho. Lembrou a proposta solicitada pelo Conselheiro Marcus e aprovada por este Colegiado, quanto à elaboração pela Pró-Reitoria de Ensino de um planejamento global do IFBA, para os Cursos de Graduação e Técnicos, pois até o momento este Conselho não teve conhecimento desse trabalho; a Senhora Presidente explicou que a proposta foi enviada à Pró-Reitoria de Ensino, para atendimento da solicitação. Disse que já houve discussão em reunião de que o Instituto não pode parar suas atividades, até a conclusão desse trabalho; o Conselheiro Augusto César considerou pertinente os debates, mas solicitou a Senhora Presidente, por uma Questão de Ordem, que se retornasse à Pauta, especificamente, ao item que estava sendo apreciado; a Senhora Presidente acatou a solicitação, dizendo que a discussão poderia continuar, ainda nesta reunião, submetendo então o Parecer  do Conselheiro Jorge Leite à apreciação, que foi aprovado, com as observações aqui registradas. 3.5 Curso de Licenciatura em Matemática, do Campus de Barreiras. Relatora: Conselheira Rosicler (Processo nº 23279005178/2010-62). A Relatora informou que recebeu o projeto a semana passada e, ao analisá-lo, observou que faltavam algumas informações importantes como a matriz curricular, o fluxograma, o orçamento com descrição dos recursos financeiros, além de alguns quadros que estavam listados, mas não especificados. Informou que o Curso está sendo ofertado desde 2008, preferindo emitir seu Parecer após os ajustes, inclusive, adequando-o ao Catálogo do IFBA, o que foi acatado; a Conselheira Dicíola comunicou que manteve contato com o Coordenador do Curso e pelas informações, acredita que ele só enviou as alterações e não o Projeto completo, pois estão faltando itens básicos; o Conselheiro Ricardo sugeriu que a Comissão Elaboradora faça a inclusão do núcleo docente estruturante no Projeto, porque é um item avaliado pela SESU; 04. Expediente. A Senhora Presidente comunicou que está solicitando ao MEC a criação de mais um Instituto na Bahia, para que possam ser bem administrados os mais de 22 campi que terá esse Estado. O Conselheiro Paulo Marinho disse ser pública e notória a criação de um novo Instituto na Bahia e o campus de Vitória da Conquista está se movimentando, há alguns anos, e o processo está bastante avançado para a Reitoria do Instituto Federal do Sul e Sudoeste da Bahia ser em Vitória da Conquista. Explicou que, antes da proposta de criação desse novo Instituto, houve lá a proposta de implantação do CEFET Sudoeste; a Conselheira Dicíola salientou que essa discussão foi iniciada no campus de Barreiras e que a idéia da Cefetização partiu de lá e até retrocederam um pouco por entenderem, à época, que Barreiras não tinha uma bancada de política forte. A Senhora Presidente prestou também outras informações: realização de reunião extraordinária do CONSUP, no próximo mês, para apreciação de Planos de Cursos Técnicos; inauguração dos campi de Jequié e Irecê, os demais estão em fase de conclusão; construção de Ginásio de Esporte em vários campi; a Conselheira Solange precisou ausentar-se da reunião. 05. O que ocorrer. Neste item, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho explicou que esteve ausente, na última reunião, por conta de sua participação em um Curso de Especialização em Gestão Pública, realizado em Brasília, juntamente com os Conselheiros Ricardo, Albertino e Dicíola, só faltando agora a apresentação do trabalho científico, em Curitiba. Comunicou que foi inaugurado, no campus de Vitória da Conquista, o Centro Tecnológico, na área de Tecnologia da Informação, já tendo iniciado os cursos de qualificação e que o    laboratório móvel está em funcionamento. Informou também que começou a parceria com os remanescentes dos quilombos para fazer a parte de inclusão digital; o Conselheiro Ricardo apresentou parabéns aos campi de Simões Filho, Eunápolis e Camaçari, por terem participado da Olimpíada Nacional de História, quando concorreram cerca de 40.000 estudantes, ficando o campus de Camaçari em 1º lugar e o campus de Eunápolis com medalha de bronze; a Conselheira Eloísa disse que está presidindo a comissão que realizará a eleição para a escolha dos novos integrantes da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD e que a eleição da CPA não foi encerrada, em razão da Semana de Tecnologia nos campi e por conta da solicitação de impugnação de um dos candidatos; o Conselheiro Carlos Alex informou que o Projeto Licuri, coordenado pela Dra. Djane Santiago de Jesus, é um dos finalistas ao Prêmio FINEP de Inovação/2010, na categoria Tecnologia Social; o Conselheiro Paulo André comunicou que a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento está avaliando o Plano de Metas 2010 e está elaborando o Planejamento de 2011-2012. Falou que estão sendo realizadas visitas nos campi, para a apresentação do Planejamento, do Orçamento e da Gestão, procurando envolver a comunidade nesse trabalho; o Conselheiro Handerson informou que a aluna do Curso de Administração e bolsista do Sistema de Inovação está na final do prêmio FAPESB de Inovação da Bahia. Lembrou a necessidade da elaboração do Planejamento Estratégico de Ensino, com ênfase na Graduação, Pesquisa e Extensão, com a inclusão da Pós-Graduação, para apreciação deste Conselho; o Conselheiro Carlos Alex procurou saber se o IFBA pretende criar vagas para concurso de professor titular, achando que a carreira de Professor do Magistério Superior perdeu um pouco o sentido estratégico neste Instituto; a Senhora Presidente respondeu que a UFBA realiza esse concurso e é possível qualquer professor participar do mesmo, mas esta Instituição pode tentar buscar essa vaga; a Conselheira Eloísa perguntou se haverá concurso público no Instituto para a carreira do Ensino Superior; a Senhora Presidente explicou que os Institutos não realizam concurso para essa carreira; o Conselheiro Augusto César comunicou sobre a sua  participação, na semana passada, da 33ª Reunião Anual da ANPED - Associação de Pós-Graduação e Educação, estando todas as pesquisas, apresentadas durante a reunião, disponíveis na página da ANPED; o Conselheiro Jorge Moreira disse que, por iniciativa do novo Diretor do campus de Porto Seguro, foi realizada uma reunião, com representantes do SENAC, SEBRAE e a Prefeitura, para apresentação de propostas ao prefeito, quanto ao oferecimento de cursos de capacitação e ao assessoramento na parte do ensino. Explicou que a primeira ação do campus será envolver os estudantes do Curso Técnico em Alimentos nos trabalhos de inauguração do Mercado Municipal. Informou também que, ao realizar seu estágio na Vigilância Sanitária, o Posto de Atendimento foi fechado, por conta de sua avaliação, mas voltará a funcionar, com novos procedimentos. Falou ainda que uma estudante representará o campus, no Festival de Cultura, em Brasília, apresentando um monólogo de sua autoria; o Conselheiro Elieser informou que, durante a Semana de Ciência e Tecnologia, no campus de Simões Filho, foram realizados alguns eventos, dentre os quais, a Feira de Ciência, com a apresentação de trabalhos pelos estudantes e premiações, e o Seminário Tecnológico, que teve a participação de 16 empresas de grande porte. Dentro dessa programação, houve a assinatura de um importante convênio com o Sindicato da Indústria Cerâmica Vermelha, existindo a proposta de oferecimento de estágios para os estudantes; a Conselheira Ana Edna explicou que o projeto da FAPESB foi aprovado há cerca de um ano, resultando na assinatura desse convênio, com perspectivas de melhorias para os estudantes, inclusive um curso a ser oferecido para 30 alunos, com a oportunidade da realização de estágio e a possibilidade de trabalho. Salientou que a cerimônia da assinatura desse convênio foi muito bonita, tendo a presença do Reitor em exercício, Prof. Carlos Bruni. Desejou que esse convênio não ficasse limitado somente a Simões Filho. A Senhora Presidente agradeceu as presenças dos Conselheiros e o empenho com que realizaram os trabalhos, para cumprimento da Pauta. 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.
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