
                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 

 

                                                                                   ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

                                                    DO CONSUP  REALIZADA  EM 13.12.2013                   
                                                                                                                     

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às oito horas, foi 1 

realizada a 5ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do IFBA, situada na 2 

Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na Sala de Reunião, sob a presidência da 3 

Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os Conselheiros: 4 

representante titular do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de 5 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Dálvaro 6 

Gonçalves Barbosa; representante titular da Associação dos Professores 7 

Universitários da Bahia – APUB, Profª Eloísa Santos Pinto;  representante 8 

titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudsilowski; representante 9 

suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; 10 

representantes dos Diretores-Gerais dos Câmpus:  - titulares, Prof. Ricardo 11 

Torres Ribeiro – Eunápolis;  Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da 12 

Conquista;  representante titular docente da Educação Básica, Técnica e 13 

Tecnológica – EBTT, Prof. Ademir de Jesus Costa; representante suplente da 14 

EBTT, Profª Rita de Cássia Araújo Cerqueira, a ser empossada; representante 15 

titular docente do Ensino Superior, Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte; 16 

representantes titulares discentes da EBTT, Sr. Ed Carlos Sousa da Silva e Sr. 17 

José William Oliveira dos Santos Justa; representante suplente discente do 18 

Ensino Superior, Sr. Felipe Francisco Mota Ramos; representantes titulares 19 

dos servidores técnico-administrativos, Sra. Isabel Cristina de Oliveira Souza, 20 

Sra. Girlene Ecio Damasceno Dias e Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas. 21 

Compareceu também à reunião, a Sra. Leila Mendes de Oliveira Daltro, como 22 

representante da Auditoria Interna. Não compareceram à Reunião os 23 

Conselheiros, a seguir, que concorreram às Eleições, realizadas no dia 25 de 24 

novembro deste ano, estando afastados do CONSUP até a publicação da 25 

homologação do resultado final, conforme estabelecem as Normas Eleitorais:  26 

representantes titulares dos Diretores-Gerais dos Câmpus, Albertino Ferreira 27 

Nascimento Junior – Salvador; Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro;  28 

Diciola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; representantes suplentes 29 

dos Diretores-Gerais dos Câmpus - Epaminondas Silva Macedo-Jacobina; 30 

Norma Souza de Oliveira – Seabra; José Roberto Nunes Costa – Ilhéus; 31 
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Affonso José de Sousa Alves Filho – Camaçari; e Arleno José de Jesus – Paulo 32 

Afonso; representantes titulares docentes da EBTT - Georges Souto Rocha e 33 

Jaime dos Santos Filho; representante titular dos servidores técnico- 34 

administrativos - Solange Alves Perdigão. Justificaram suas ausências os 35 

Conselheiros:  titulares - Augusto Cesar Rios Leiro – UNEB, Jefferson 36 

Caponero - docente da EBTT, Matheus de Araújo Almeida – discente da 37 

EBTT; suplentes – Cleidson Santos Souza – discente da EBTT; Maria Néli 38 

Cardoso da Costa – servidora técnico-administrativa.  Os trabalhos desta sessão 39 

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

Conselheira. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse da Conselheira Rita 41 

Cerqueira, como representante suplente docente, que consta do verso da 42 

Página 17 (dezessete) de livro próprio. A Senhora Presidente deu boas-vindas 43 

à nova Conselheira. 02. Apreciação e aprovação da Ata da Reunião 44 

Ordinária, realizada em 02/10/2013, que foi aprovada. 03. Ordem do Dia.  45 

Esta Reunião será transmitida via web e as apresentações dos Pareceres serão 46 

acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data show. A 47 

Senhora Presidente solicitou a este Conselho que o item 3.1 Homologação do 48 

resultado final dos processos de consulta para a escolha de representantes no 49 

CONSUP e dos cargos de Reitor e Diretor-Geral dos Câmpus fosse transferido 50 

para o último item da Pauta, considerando que a Comissão Eleitoral Central 51 

está apreciando recursos recebidos, depois do resultado oficial, o que foi 52 

acatado. O Conselheiro Ademir solicitou que fosse analisada a Resolução nº 53 

71, de 12/11/2013, aprovada ad referendum, que trata da contagem de votos, 54 

por ter dúvidas em relação à mesma. Este Conselho acatou a sugestão do 55 

Conselheiro Paulo Marinho de que a Resolução seja apreciada antes de ser 56 

homologado o resultado final dos processos de consulta à comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                         57 

3.1 Projeto do Curso de Especialização em Educação Profissional 58 

Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 59 

Adultos e Nível de Pós-Graduação Lato Sensu, na Modalidade Educação a 60 

Distancia, (aprovado ad referendum) Relator: Conselheiro Dálvaro.   O 61 

Relator comunicou que pediu vistas desse processo na Reunião de 02/10/2013, 62 

para complementar o trabalho realizado pelo primeiro Relator Prof. Luiz 63 

Gustavo, tendo aproveitado a maior parte dele. Passou então a apresentar o seu 64 

Parecer, no qual informa que verificou no Projeto a proposição de estrutura 65 

adequada para o desenvolvimento do curso, mas não fica claro se os espaços 66 

que serão utilizados ainda precisam ser devidamente alocados e preparados, 67 

como é o caso dos laboratórios de acesso ao aluno (mobiliário, equipamentos e 68 

sala de vídeo conferencia), dos recursos tecnológicos, das salas para tutoria de 69 

atendimento presencial e salas de aula típica presencial. Menciona que não está 70 

explícita na proposta como será a contratação do designer instrucional, bem 71 

como não informa se existe servidor com este perfil no Instituto, uma vez que 72 
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ele é figura essencial na elaboração do material que será utilizado na 73 

modalidade EAD. Constam 11 itens de ajustes, inclusive com a recomendação 74 

de que seja realizada uma revisão de todo item que trata do sistema de 75 

avaliação, pois é visível a confusão realizada entre a avaliação institucional e a 76 

avaliação do curso, referindo-se o texto a anexos que não existem no Projeto, 77 

bem como de que o Curso só seja ofertado após o convênio a ser firmado com 78 

o Instituto Federal do Espírito Santo, considerando que essa parceria é 79 

necessária em função da infraestrutura, ainda insuficiente no IFBA, para oferta 80 

de Cursos na Modalidade a Distância, conforme consta no Projeto. Ao final, 81 

propôs a aprovação do Projeto, condicionando o seu edital de seleção a 82 

existência da estrutura necessária ao bom desenvolvimento do curso, conforme 83 

consta no item 22 do projeto apresentado (Descrição das Necessidades para 84 

Atendimento no Polo de Apoio Presencial), e a adequação aos ajustes 85 

propostos. Depois da apresentação do Parecer, houve manifestações acerca de: 86 

. a ideia é boa, mas o projeto está confuso e o Instituto não está preparado para 87 

ofertar este Curso, precisando primeiramente definir a política com relação a 88 

EAD, inclusive existem problemas graves com a Internet, em vários Câmpus; . 89 

o Curso necessita ter ambiente próprio, tutoria preparada, número de alunos, 90 

professor capacitado, e não simplesmente utilizar o profissional que dá aulas no 91 

Curso presencial para dar no Curso a distância, além de uma série de 92 

requisitos, inclusive toda uma ferramenta tecnológica; . o Curso deve ser 93 

oferecido mesmo existindo limitações em alguns Câmpus, pois se esperar ter 94 

ótimas condições em todos eles dificilmente será implantado; . os alunos e 95 

professores são os que sofrem as mazelas de um Curso, principalmente quando 96 

não possui infraestrutura; . estudos têm apontado que alguns Cursos a Distância 97 

carecem de qualidade; . o Curso deve ser oferecido e então ser criada a 98 

qualidade da Educação a Distância que se precisa no Brasil; o IFBA tem 99 

condições de implantar esse Curso, inclusive a UNEB busca profissionais deste 100 

Instituto para atuar como professores e tutores nos Cursos a Distância que a 101 

mesma oferece; . Polo EAD não precisa ser necessariamente implantado em 102 

um Câmpus do Instituto. O Parecer foi aprovado com 12 (doze) votos. Houve 103 

02 (dois) votos contrários e nenhum Conselheiro se absteve de votar.  3.2 104 

Proposta de nova Resolução, alterando a Resolução nº 15, de 24 de agosto 105 

de 2012 (CPPD). Relator: Conselheiro Ademir. O Relator apresentou seu 106 

Parecer, no qual informa que a Resolução nº 15 substitui a de nº 06/97, do 107 

Conselho Diretor do ex-CEFET-BA e que, no momento de sua aprovação, a 108 

CPPD não tinha membros eleitos e, portanto, não estava funcionando, o que 109 

motivou na reunião, que aprovou essa Resolução, a definição de novos 110 

membros indicados, para um mandato de 90 (noventa) dias - Portaria 111 

1281/2012, cuja comissão iniciou rapidamente suas atividades, dando 112 

prioridade aos processos relacionados à progressão por titulação D1 – D2 e D1 113 
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– D3.  Depois, as eleições foram realizadas e os integrantes da CPPD foram 114 

designados, para um mandato de 02 (dois) anos. Estão relacionadas, no 115 

Parecer, as alterações, constantes da nova proposta de Resolução, considerando 116 

o Parecer nº 383/2012, da Procuradoria Federal e o Ofício nº 18/2013, da 117 

Secretaria Executiva da CPPD. Segue transcrita a Conclusão e Voto: “A 118 

conclusão do relator é que todas as contribuições advindas da Procuradoria 119 

Federal foram pertinentes e, portanto assimiladas nesta nova resolução, que 120 

as sugestões fornecidas pela atual CPPD asseguram qualidade a nova 121 

resolução e também foram inseridas. As contribuições devem ajudar a CPPD a 122 

realizar o seu trabalho com clareza e responsabilidade. O ajuste da CPPD à 123 

nova Lei, que trata do Magistério Federal, possibilita tranquilidade no 124 

atendimento legal de todas as demandas relacionadas à sua competência. 125 

Diante do exposto somos de Parecer que este Conselho aprove a resolução ora 126 

apresentada.” O Parecer foi aprovado por unanimidade. 3.3 Homologação do 127 

resultado final dos processos de consulta para a escolha dos representantes 128 

no CONSUP e dos cargos de Reitor e Diretor-Geral dos Câmpus.  129 

Adentraram a Sala de Reunião integrantes da Comissão Eleitoral Central – 130 

CEC, constituída pela Resolução n° 51, de 03/09/2013. A Senhora Presidente 131 

agradeceu aos membros da Comissão pelo trabalho árduo realizado, 132 

considerando que foram realizados três processos de consulta à comunidade no 133 

dia 25 de novembro de 2013, ressaltando a lisura com que conduziram todo o 134 

processo eleitoral. Disse que não houve inserção da administração nos 135 

trabalhos da comissão. Falou também que mesmo os Câmpus que não 136 

completaram 05 (cinco) anos fizeram consulta à comunidade para escolherem 137 

seus Diretores. Passou a palavra ao Presidente da CEC, Prof. Cesar Rogerio 138 

Menezes Silva, que fez a apresentação dos demais membros da Comissão, 139 

presentes à reunião: Laís Andrade Souza, técnico-administrativo, Reitoria; 140 

Márcio Cardoso Munduruca, técnico-administrativo, Câmpus de Santo Amaro; 141 

Márcio Emanoel Dantas Estevam, docente, Câmpus de Santo Amaro; Marcos 142 

Roberto Sousa, técnico administrativo, Câmpus de Ilhéus; Carlos Amilton 143 

Silva Santos, docente, Câmpus de Vitória da Conquista e Francisco Elano 144 

Neris Freitas, discente, Câmpus de Santo Amaro. Ressaltou a efetiva 145 

participação desse último, apesar de ser suplente. Agradeceu as palavras da 146 

Senhora Presidente de reconhecimento ao trabalho da Comissão, bem como 147 

pela sua conduta isenta, pelo trato com total afastamento político e pelo apoio 148 

contínuo que a CEC recebeu desta, do Gabinete e do CONSUP. A Comissão 149 

expôs na mesa da Sala de Reuniões as pastas, por Câmpus, dos 03 (três) 150 

processos de consulta à comunidade, para conhecimento dos Conselheiros. 151 

Continuando, disse que a Comissão procurou atender aos anseios da 152 

comunidade, analisando as reinvindicações e os recursos impetrados, 153 

concluindo, com êxito, seu trabalho. Com a palavra, ainda, mencionou as 154 
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dificuldades encontradas pela Comissão, as quais constam do Relatório Final 155 

da Comissão Eleitoral Central, datado de 11/12/2013, estando registradas, a 156 

seguir, algumas delas: . crescimento do IFBA, passando a ter cerca de 18.700 157 

(dezoito mil e setecentos) discentes, 1.230 (um mil, duzentos e trinta) 158 

professores e 751 (setecentos e cinqüenta e um)  técnico-administrativos; . falta 159 

de quórum mínimo para tomar as deliberações, pelo fato da CEC ser 160 

constituída por integrantes de cinco cidades diferentes; . liberação de diárias e 161 

passagens e ajuda de custo para os discentes; . falta de sistema efetivo 162 

eletrônico de matrícula em 05 (cinco) Câmpus; . necessidade de revisar dados 163 

de muitos Câmpus, referentes aos números dos  votantes, o que atrasou a data 164 

do resultado. Conforme foi decidido no início da Reunião, a Senhora 165 

Presidente colocou em apreciação a Resolução nº 71, de 12 de novembro de 166 

2013, aprovada ad referendum. Com a palavra, o Presidente da Comissão falou 167 

que já no mês de novembro, a Comissão identificou que as Normas Eleitorais, 168 

já aprovadas, quando tratava do cômputo dos votos obtidos pelos candidatos, 169 

não trazia a perfeita escrita que os legisladores deram ao Decreto 6.896, em seu 170 

§ 2º do Art. 10 Para o cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada 171 

segmento, será considerada a razão entre a votação obtida pelo candidato no 172 

segmento e o quantitativo total de eleitores do segmento aptos a votar. Disse 173 

também que, a Comissão, por equívoco, ao discutir as Normas, decidiu que os 174 

denominadores, aplicados aos cálculos percentuais dos votos obtidos, seriam os 175 

números dos eleitores aptos que votaram, mas ao identificar que existia uma 176 

agressão das Normas ao Decreto, fez um Ofício à Presidente do CONSUP 177 

solicitando retificação e assim a Resolução 71 foi elaborada. Explicou que a 178 

relação percentual dos votos se dá no universo pleno, absoluto (aptos a votar) e 179 

não na restrição do universo (aptos que votaram), por isso foi colocado no 180 

Decreto “aptos a votar”. Informou que, em 2009, as Normas Eleitorais 181 

consideraram como denominador aptos que votaram, o que não está certo, 182 

embora não queira dizer que a Comissão, à época, agiu de má fé. O 183 

Conselheiro Dálvaro falou que as Normas anteriores mantiveram o que já 184 

vinha sendo aplicado. Acredita que a Comissão atual tenha tirado as dúvidas 185 

com a Procuradoria Federal junto ao IFBA, para fazer tais alterações, mas o 186 

que ele observou foi que a Comissão somente fez o pedido de retificação nas 187 

Normas, faltando apenas 13 (treze) dias para as eleições, o que deve ter afetado 188 

algum resultado. Reconheceu o trabalho árduo da Comissão, podendo isso ser 189 

constatado pelas várias pastas apresentadas nesta Reunião. O Conselheiro 190 

Ademir comunicou que tentou obter esclarecimentos da Comissão, com relação 191 

à Resolução 71, antes desta Reunião, inclusive solicitou a planilha, porém não 192 

obteve resposta. Citou que a Resolução faz referência ao § 2º do Artigo 10, do 193 

Decreto, até aí tudo bem, entretanto, a Tabela da Resolução troca apenas os 194 

denominadores da equação da fórmula, aí é que está o erro e o que gerou o 195 
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problema. Pediu aos Conselheiros para verificarem que antes a fórmula tratava 196 

a questão do percentual relacionando os votos obtidos sobre o total dos votos 197 

das pessoas votantes e não o total dos aptos a votar, ocorrendo que 198 

simplesmente trocando o denominador, foi alterado o resultado dessa equação 199 

e a fórmula foi modificada, não atendendo a Lei. Fez a leitura do Artigo 12 da 200 

Lei 11.892, de 29/12/2008, que atribui o peso de 1/3 (um terço) para a 201 

manifestação dos corpos docente e discente e também de 1/3 para a 202 

manifestação do servidor técnico administrativo. Então se a fórmula for 203 

aplicada diretamente sem fazer ajuste de peso, os alunos são retirados dessa 204 

votação, porque se existem 100 alunos aptos a votar e por esta regra tiver 205 

apenas um aluno por votar e ele escolher um determinado candidato, o voto 206 

dele que deveria ser 33,33% passa a ser 0,33%, ou seja, não tem valor, então 207 

não foi levado em conta o peso de 1/3 que é atribuído por Lei à representação 208 

estudantil. Procurou saber se a manifestação, segundo a Lei, é o ato de votar ou 209 

pode se considerar também como manifestação a pessoa que não quer votar. 210 

Entende que a pessoa se manifesta quando exerce o direito de votar, podendo 211 

escolher um candidato, votar em branco, nulo e quem não está se manifestando 212 

não deve participar do cálculo. Recomendou a revogação da referida 213 

Resolução, a fim de garantir 1/3 para cada segmento e não 0,33%.  O 214 

Presidente da Comissão discordou plenamente do pronunciamento do 215 

Conselheiro Ademir, por compreender que este não está perfeitamente 216 

localizado na legislação, porque primeiro quando se fala em manifestação que 217 

é a expressão da vontade e o entendimento de expressão de vontade no sufrágio 218 

é a presença do eleitor depositando seu voto, conforme estabelece a Lei.  Citou 219 

que o Decreto 6.896 explicita que a média ponderada dos percentuais 220 

alcançados em cada segmento tem relação ao peso da participação de cada 221 

segmento representado, em relação ao total do universo consultado. No caso do 222 

IFBA, os universos são os segmentos técnico, docente e discente, visto isso e 223 

dado o entendimento perfeito do legislador que os números não são iguais, 224 

então os universos não são iguais e o que vale é a consagração de um eleito ou 225 

não, é a condição da participação daquele segmento. Disse que o voto é 226 

obrigatório na legislação federal brasileira, enquanto neste Instituto ocorre o 227 

contrário, então é a livre manifestação da vontade. Ressaltou que percebeu 228 

nessa eleição que o segmento discente não se fez valer do seu direito do voto e 229 

houve uma evasão significativa, precisando ser conhecidos os motivos.  230 

Afirmou que não existe erro na fórmula, por estar de acordo com a Lei. Acha 231 

que os legisladores foram perfeitos ao entenderem que a expressão aptos a 232 

votar significa a consagração do direito de todos aqueles que compõem o 233 

Colégio Eleitoral, mas ir votar é um direito que cabe aos que compõem este 234 

Instituto. Explicou que a Comissão não desrespeitou a legislação e, em tempo 235 

hábil, indistintamente, sem criar privilégios, solicitou a retificação da forma 236 
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para ela ficar adequada ao Decreto. O Conselheiro William falou que não quer 237 

questionar o trabalho da Comissão, mas o que deseja é que a paridade seja 238 

justa, para garantir o poder de escolha dos três segmentos, uma vez que as 239 

Normas apresentadas tiram o poder de paridade em relação aos alunos, como 240 

por exemplo, um Câmpus que possui 10 técnicos, se todos votarem em um 241 

Diretor terão 100% do peso, enquanto os votos dos alunos nunca vão ser 100%, 242 

pela quantidade expressiva da classe estudantil. Considerou essa Norma 243 

contraditória, sugerindo que volte a ser aplicada a fórmula como era antes. 244 

Enfatizou a sua preocupação no sentido de não ser diminuído o poder do voto 245 

de escolha do aluno, por eles serem em número de cerca de 18.000, (dezoito 246 

mil), sendo assim difícil todos votarem. O Conselheiro Paulo Marinho 247 

concordou com o pronunciamento do Presidente da Comissão, por entender 248 

que o IFBA deve seguir o que está na Lei e no Decreto. Recomendou aos 249 

representantes dos estudantes que, se perceberem que o Decreto está ferindo a 250 

Lei, busquem as instâncias legais para reparar isso. O Conselheiro Ricardo 251 

Torres apresentou parabéns à Comissão pelo grande trabalho realizado, 252 

inclusive corrigiu um erro. Não concordou com algumas manifestações de 253 

colegas no Intraifba, por dizerem que a Comissão estava sendo controlada por 254 

Gestores, considerando que isso não é verdadeiro. Falou que um grupo de 255 

estudantes defende o voto nulo, quando deveria solicitar aos legisladores o voto 256 

universal, pois aí é óbvio, não é proporcional. Disse também que a Lei 11.892 257 

trata de manifestação, mas quem esclarece é o Decreto. Para ele o Decreto não 258 

deve ser alterado. A Conselheira Girlene procurou saber se o equívoco 259 

cometido na eleição passada só foi identificado nesta eleição. O Presidente da 260 

Comissão respondeu que, na eleição do ano de 2009, as Normas não atenderam 261 

ao Decreto e na construção das Normas, agora, o erro foi detectado e corrigido, 262 

para o qual a Comissão solicitou a retificação. Pediu aos Conselheiros que se 263 

atenham tecnicamente ao que diz o Decreto, pois o trabalho da comissão foi 264 

meramente técnico. O Conselheiro Ademir procurou saber se a Comissão 265 

obteve orientação da Procuradoria, quando solicitou a elaboração da Resolução 266 

71. Falou que o Decreto não deixa claro como deve ser feita a média ponderada 267 

para garantir 1/3 e, à época, a fórmula aplicada não foi questionada. O 268 

Presidente da Comissão respondeu que integrantes da Comissão foram 269 

consultar a Procuradoria sobre a elaboração da Resolução, como sempre 270 

fizeram, em caso de dúvidas, sendo entendimento desta que deveria ser feita a 271 

correção nos termos em que está, além de ter colaborado na formulação do 272 

Ofício solicitando a retificação. O Conselheiro Ademir disse que por saber da 273 

responsabilidade da Procuradoria, do seu comprometimento com a Instituição, 274 

quer retirar qualquer tipo de restrição à Resolução 71/2013. Propôs que se volte 275 

a discutir a matéria para reaver os direitos dos alunos que, no seu 276 

entendimento, foi descaracterizado. Acha que posteriormente essa situação 277 
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pode ser revertida. A Senhora Presidente submeteu a Resolução em votação, 278 

recebendo 06 (seis) votos favoráveis, 05 (cinco) contrários e 03 (três) 279 

abstenções. O Presidente da Comissão apresentou, através de data show, o 280 

resultado total dos candidatos, os percentuais de votos obtidos para técnico, 281 

91,3%, docente, 77,63% e aluno, 31,88%. Em seguida, falou que em alguns 282 

Câmpus, especificamente, o de Ilhéus, cédulas ficaram sem assinatura dos 283 

mesários e os votos dos técnicos foram anulados. A Conselheira Girlene 284 

demonstrou insatisfação com o acontecido no Câmpus de Ilhéus, por achar que 285 

a candidata que ela apoiou poderá ser prejudicada por conta dessa falha. O 286 

Presidente da Comissão comunicou que foram entregues as cédulas aos 287 

Presidentes das Comissões Eleitorais dos Câmpus, aqui na Reitoria, inclusive 288 

ao Presidente da Comissão de Ilhéus, tendo solicitado que fossem revisadas e, 289 

naquele momento, a Comissão de Ilhéus não se manifestou sobre algum 290 

problema encontrado. A Senhora Presidente apresentou parabéns a todos os 291 

eleitos e, na oportunidade, informou que o mandato dela como Reitora 292 

terminará em 30 de abril de 2014. Este Conselho deliberou pela homologação 293 

do resultado final dos processos de consulta para a escolha de representantes 294 

para o CONSUP e dos cargos de Reitor(a) e Diretor(a) Geral dos Câmpus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               295 

04. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente informou que o IFBA está 296 

trabalhando em um Programa de Cooperação Educacional entre o Brasil e os 297 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, proposto pelo MEC, e que está 298 

reunindo um grupo de pessoas deste Instituto para esse trabalho. Informou que 299 

essa semana esteve em Brasília e participou de uma reunião com a SETEC 300 

sobre essa questão e, por ser um Programa da Presidente da República, os 301 

recursos virão separados dos que vêm para o Instituto.  Disse que as pessoas, 302 

interessadas em colaborar com esse Programa, devem se juntar ao Grupo que 303 

está participando desse trabalho muito recompensador. Em seguida, comunicou 304 

que estão disponibilizados na Pasta do CONSUP, para conhecimento dos 305 

Conselheiros, os Pareceres da Comissão de Ética e da Coordenação de 306 

Correição, referentes aos Relatórios de Visitas aos Câmpus de Paulo Afonso e 307 

Ilhéus. Continuando, passou a palavra a Conselheira Eloísa para que esta 308 

apresentasse, de forma sucinta, os pedidos de reintegração de alunos do 309 

Câmpus de Valença, passando então a Conselheira a falar sobre os Ofícios 310 

23/2013, da Diretora de Ensino, do Câmpus de Valença, e 001/2013, dos 311 

Conselhos dos Cursos de Turismo e Aquicultura, bem como dos Pareceres da 312 

PROEN, de 16/06/2013 e da Procuradoria Federal/IFBA/A044/2013, dizendo 313 

que todos esses documentos apresentam manifestações favoráveis às referidas 314 

solicitações. Depois de discussão, foram deferidos os pedidos de reintegração 315 

dos alunos dos Cursos Integrados de Turismo e Aquicultura, Gabriel Jônatas B. 316 

da Conceição, Mailane Santana dos Santos, Fabio S. Alves, Daniel de Souza 317 

Guedes, Allef  Luige Queiroz Rosas, Rayatth de Souza Tiago e Alessandro 318 
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Sousa Higino. 05. O que ocorrer. Neste item, o Conselheiro Paulo Marinho 319 

procurou obter informações sobre as solicitações, que fez ao CONSUP,  dos 320 

seguintes assuntos: . criação de comissão para elaborar Normas sobre a 321 

Promoção para a Classe de Professor Titular, considerando que o MEC expediu 322 

Portaria regulamentando esse assunto. A Senhora Presidente explicou que um 323 

grupo de trabalho, com representantes do MEC, do CONIF, Sindicatos da 324 

ANDES, PROIFES e SINASEFE, elaborou essas Normas, já tendo sido 325 

enviadas ao MEC; . alteração no calendário do PDI, a fim de que o mesmo seja 326 

apreciado pelo CONSUP no início do próximo ano, em virtude das atribulações 327 

deste final de semestre. A Senhora Presidente disse que também recebeu 328 

documento da Presidente da Comissão Sistêmica do PDI nesse sentido, bem 329 

como de outros Diretores, devido às inúmeras atribulações neste final de 330 

exercício. Concordou com a referida prorrogação, ao tempo em que falou que 331 

está pedindo a prorrogação de prazo ao MEC. O Conselheiro William entregou 332 

à Presidente do CONSUP um abaixo-assinado, datado de 02/12/2013, dos 333 

alunos do Curso de Manutenção e Instalações Eletrônicas – Integrado do IFBA, 334 

destinado ao Diretor do Câmpus de Salvador, à Diretoria de Ensino, à 335 

Coordenação de Eletrônica, ao Departamento Pedagógico de Atenção ao 336 

Estudante (DEPAE), ao Grêmio Estudantil Denilson Vasconcelos e ao 337 

Conselho Superior do IFBA, solicitando melhorias para o Curso. A Senhora 338 

Presidente falou que primeiramente o documento deve ter sido encaminhado 339 

ao Diretor do Câmpus, para a adoção das providências, o que acredita ter 340 

acontecido. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo 341 

Souza Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, depois de 342 

lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                                                                                                                                 343 


