
 

 

                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                   ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA 
                                                    DO CONSUP  REALIZADA  EM 17.12.2013                  
                                                                                                                     

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

realizada a Reunião Extraordinária do CONSUP, na Reitoria do IFBA, situada 2 

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

da Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os 4 

Conselheiros: representante titular da Associação dos Professores 5 

Universitários da Bahia – APUB, Profª Eloísa Santos Pinto;  representante 6 

suplente da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Profª  Dra. Cristina Maria 7 

Quintella, a ser empossada; representante titular da Universidade do Estado da 8 

Bahia – UNEB, Prof. Dr. Augusto Cesar Rios Leiro; representantes dos 9 

Diretores-Gerais dos Câmpus:  - titulares, Prof. Ricardo Torres Ribeiro – 10 

Eunápolis;  Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista;  11 

Senhora Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Albertino 12 

Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Prof. Ricardo Almeida Cunha – Porto 13 

Seguro; representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e 14 

Tecnológica – EBTT, Prof. Ademir de Jesus Costa; Prof. Jaime dos Santos 15 

Filho; Prof. Dr. Jefferson Caponero, a ser empossado;  representante titular 16 

docente do Ensino Superior, Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte; 17 

representantes titulares discentes da EBTT, Sr. Matheus de Araújo Almeida e 18 

Sr. José William Oliveira dos Santos Justa; representantes titulares dos 19 

servidores técnico-administrativos, Sra. Girlene Ecio Damasceno Dias e Sra. 20 

Solange Alves Perdigão. Compareceu também à reunião, a Sra. Leila Mendes 21 

de Oliveira Daltro, como representante da Auditoria Interna.  Justificaram as 22 

ausências os titulares: Sra. Natália Sudsilowski  - Federação do Comércio; Sr. 23 

Ed Carlos Sousa da Silva – discente. Também justificou a ausência o 24 

representante discente, suplente, Sr. Bruno Campos Palmeira. Os trabalhos 25 

desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de 26 

Conselheiros. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse do Conselheiro 27 

Jefferson Caponero e da Conselheira Cristina Quintella, que consta da página 28 

18 (dezoito) de livro próprio. A Senhora Presidente apresentou parabéns aos 29 

empossados. Em seguida, saudou todos os eleitos nos processos de consulta à 30 

comunidade, realizados no dia 25 de novembro do ano de 2013, para a escolha 31 



 

 2

do Reitor, Diretores-Gerais dos Câmpus e dos representantes dos segmentos 32 

docente, discente e técnico-administrativo junto ao CONSUP. Também saudou 33 

as pessoas que estavam acompanhando a Reunião via web.  02. Ordem do 34 

Dia. As apresentações dos Pareceres serão acompanhadas através de projeções 35 

no data show. Foram apreciados, os itens da Pauta, a seguir:                                                  36 

2.1 Propostas de Alterações na Matriz Curricular e Fluxograma do Plano 37 

de Curso de Licenciatura em Química, do Câmpus de Porto Seguro. 38 

Relator: Conselheiro Ricardo Torres.   O Relator fez a apresentação do seu 39 

Parecer, no qual informa que esse Plano foi aprovado pelo CONSUP, na 40 

Reunião realizada em 09/06/2010, através da Resolução nº 21, de 14/06/2010. 41 

Explicou que na Reunião deste Conselho, do dia 02/10/2013, foi discutido o 42 

seu Parecer (versão 01) sobre a atualização desse Plano, quando acrescentou 43 

outras recomendações de ajustes ao documento. Sugeriu  a aprovação do novo 44 

Projeto, considerando que este foi devidamente atualizado e corrigido, 45 

conforme as suas sugestões. O Parecer foi aprovado por unanimidade.  2.2 46 

Propostas de Alterações no Projeto Político Pedagógico do Curso de 47 

Licenciatura em Computação, do Câmpus de Santo Amaro. Relator: 48 

Conselheiro Albertino. O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa 49 

que o Curso foi aprovado pela Resolução nº 17, de 14/06/2010. Explicou que a 50 

proposta foi formulada pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso - NDE, 51 

com o objetivo de atender à legislação em vigor e de aperfeiçoar os recursos 52 

didático-pedagógicos disponíveis. Relacionou as alterações, contidas no 53 

Projeto, ao tempo em que apresentou justificativa a cada uma delas. Sugeriu a 54 

aprovação das propostas de alterações. Depois de discussão, foram 55 

acrescentados ao Parecer, os seguintes ajustes: 1. retirar a presença do discente 56 

no NDE do Curso, considerando deliberação deste Conselho nesse sentido;  2. 57 

uniformizar a denominação do Projeto, para Projeto Pedagógico do Curso, 58 

segundo recomendação do MEC; 3. ajustar o sumário; 4. atualizar a relação 59 

com os nomes dos docentes e dos técnico-administrativos do Curso; 5. na parte 60 

da infraestrutura, fl. 63, especificar os laboratórios utilizados, inclusive os 61 

equipamentos disponíveis, e informar se a quantidade destes é adequada; 6. 62 

ajustar a tabela do acervo; 7. na fl. 68, excluir a lista dos seis Projetos, por ser 63 

uma situação conjuntural. O Parecer foi aprovado, por unanimidade, com os 64 

referidos ajustes. 2.3 Propostas de Alterações no Projeto Pedagógico do 65 

Curso Superior de Engenharia Civil,  do Câmpus de Vitória da Conquista. 66 

Relatora: Conselheira Eloísa. A Relatora apresentou seu Parecer, no qual 67 

informa que esse Curso não foi implantado ainda no Câmpus de Vitória da 68 

Conquista, embora tivesse sido programado para sê-lo em 2011, o mesmo não 69 

acontecendo com o de Engenharia Elétrica, que já está sendo oferecido, por 70 

isso as alterações e mudanças na matriz, servirão para uniformizar as 71 

disciplinas comuns entre os dois. No Parecer, estão descritas as propostas de 72 
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alterações referentes ao número de créditos e padronização dos nomes das 73 

disciplinas, bem como a informação de que o Curso passará a funcionar no 74 

turno diurno, ao invés do turno noturno, devido à escassez de salas de aula para 75 

ofertar as disciplinas e, além disso, não é possível ministrar a disciplina 76 

Topografia no período noturno. O Conselheiro Jefferson Caponero propôs e 77 

foi acatado que seja retificado no Parecer de que o Curso passará a funcionar 78 

do turno noturno para os turnos matutino e vespertino. Houve 79 

questionamentos em relação à mudança de turno para os alunos, 80 

principalmente para aqueles que trabalham, esclarecendo o Conselheiro Paulo 81 

Marinho de que o Curso ainda será oferecido. O Parecer foi aprovado por 82 

todos, com o referido ajuste. 2.4 Propostas de Alterações no Projeto 83 

Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental, do Câmpus de Vitória da 84 

Conquista. Relator: Conselheiro Luiz Gustavo. O Relator achou excelente o 85 

texto do documento contendo as justificativas das propostas de alterações. Em 86 

seguida, apresentou seu Parecer, no qual informa que as sugestões de 87 

alterações, sejam relativas à inclusão ou exclusão de disciplinas, mudança no 88 

nome ou ementa de disciplinas, exclusão de ênfases do Curso, modificação nos 89 

pré-requisitos, além da alteração de carga horária de disciplinas, buscaram tão 90 

somente a adequação do perfil do Engenheiro Ambiental e a uniformização 91 

com o Curso de Engenharia Elétrica, no que tange às disciplinas comuns. 92 

Levando em consideração a apreciação feita pelo Colegiado do Curso, 93 

mediante sugestão do NDE do Curso e ainda por conta da avaliação deste pelo 94 

MEC, em que pese o fato de que 40% da avaliação recaem sobre o Projeto do 95 

Curso, recomendou a aprovação da Proposta enviada ao Conselho, sem 96 

alteração. O Parecer foi aprovado por unanimidade. 2.5 Propostas de 97 

Alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas 98 

da Informação, do Câmpus de Vitória da Conquista. Relator: Conselheiro 99 

Ademir. O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que esse Curso foi 100 

aprovado através da Resolução nº 08, de 31 de março de 2010. Mencionou que 101 

a nova proposta visa corrigir falhas ou inadequações no projeto inicial, na 102 

busca de alcançar um projeto pedagógico moderno ajustado à legislação 103 

vigente, ao PPI e ao PDI do IFBA. Constam do Parecer, os seguintes itens: 104 

Apresentação; Histórico do Curso; Alterações/Recomendações: 1. Sugeridas 105 

pelo Relator Prof. Marcus Navarro; 2. Colegiado do Curso; Análises e 106 

Sugestões; Conclusão e Voto. Disse que a análise da proposta foi prejudicada 107 

porque faltaram dados importantes, referentes ao histórico do curso, ao PPI 108 

IFBA/2013 ou adequações ao PPI até então vigente, à real estrutura física do 109 

curso, e ao que determinou a sua implantação no turno noturno, dentre outras.  110 

Falou que obteve informações junto à PROEN de que mesmo com as 111 

dificuldades apontadas no Parecer, o Curso tem condições de ser aprovado pelo 112 

MEC, então resolveu recomendar a aprovação do Curso, desde que seja 113 
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elaborado um novo Projeto, devidamente ambientado aos documentos 114 

institucionais e com as informações claras sobre todos os pontos listados na 115 

análise do mesmo, para apreciação de um novo Relator em 2014.  Depois da 116 

apresentação do Parecer, o Conselheiro Paulo Marinho comunicou que esse 117 

Curso é muito bem aceito na região e que será realizada a formatura da sua 1ª 118 

turma. Explicou que o Câmpus está aguardando com tranquilidade o MEC para 119 

avaliar o Curso, uma vez que o seu corpo docente é capacitado, a estrutura 120 

física é boa e não vê problemas maiores. O Conselheiro Ricardo Torres 121 

lembrou que o CONSEPE ajudará muito na apreciação de Projetos de Cursos, 122 

embora tenha reconhecido o esforço da PROEN na realização desse trabalho. O 123 

Parecer foi aprovado por unanimidade. 2.6 Propostas de Alterações no 124 

Projeto de Licenciatura Tecnológica em Eletromecânica, do Câmpus de 125 

Simões Filho. Relator: Conselheiro Paulo Marinho. O Relator apresentou 126 

seu Parecer, no qual informa que o NDE do Curso, com vistas a atender às 127 

determinações do Decreto nº 5.773, de 09/05/2006, e do Decreto nº 5.626, de 128 

22/12/2005, propôs alterações no nome do Curso, no Fluxograma e na Matriz 129 

Curricular, na carga horária, bem como que fossem incluídas e retiradas 130 

disciplinas, estando estas mudanças relacionadas e justificadas no Parecer. Ao 131 

final, o Relator entende que as alterações propostas melhoram a dinâmica do 132 

Curso e não atentam contra nenhuma norma que regulamenta esta modalidade 133 

de ensino. Sugeriu que a disciplina Eficiência Energética não seja retirada do 134 

currículo e sim ofertada de forma optativa, por sua relevância na atualidade. O 135 

Conselheiro Ademir perguntou qual o motivo da proposta de redução da carga 136 

horária na disciplina Matemática. O Relator respondeu que ele sempre dá 137 

credibilidade ao NDE e ao Colegiado do Curso, quando fazem tais solicitações, 138 

por acompanharem diariamente a realidade do Curso. O Parecer foi aprovado 139 

por todos. 2.7 Propostas de Alterações na Matriz Curricular e Fluxograma 140 

do  Plano de Curso de Licenciatura em Matemática, do Câmpus de 141 

Salvador. Relatora: Conselheira Solange Perdigão. A Relatora apresentou 142 

seu Parecer, no qual informa que, conforme ofício 05/2013, do Coordenador do 143 

Curso, a motivação dessa proposta tem o objetivo de diminuir a evasão no 144 

Curso e o alto índice de repetência em semestres iniciais, especialmente na 145 

disciplina Introdução à Matemática. Disse que as alterações decorreram de 146 

discussões realizadas no âmbito do NDE e Colegiado do Curso. Explicou que 147 

esse documento integrou a Pauta da Reunião do CONSUP do dia 02/10/13, 148 

mas a pedido dela, foi retirado para que se aprofundasse a interlocução com os 149 

componentes destes dois órgãos do Curso. Assim, sugestões dela foram 150 

encaminhadas ao Coordenador do Curso, que as levou para serem discutidas 151 

com o NDE, com o Colegiado e com os professores de disciplinas específicas, 152 

as quais foram aceitas por todos eles. Constam, no Parecer, os seguintes itens: 153 

Relatório; Dados Gerais; Estrutura do documento; Considerações; Outras 154 
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alterações no Projeto Pedagógico de Curso; Ajustes e Recomendações. No 155 

último item “Parecer e Voto”, recomendou a aprovação da Proposta. O 156 

Conselheiro Ademir apresentou parabéns a Relatora pelo trabalho realizado. O 157 

Conselheiro Ricardo Torres informou que, brevemente, alunos estarão se 158 

formando e os avaliadores do MEC ainda não visitaram os Câmpus. A Senhora 159 

Presidente prometeu levar essa observação ao MEC. O Parecer foi aprovado 160 

por unanimidade. 2.8 Atualização da Resolução nº 13/2008 – carga horária 161 

docente. Relator: Conselheiro Ricardo Torres. O Relator informou que fez 162 

os encaminhamentos necessários, esperando receber contribuições ao trabalho, 163 

mas isso não aconteceu. Em seguida, apresentou seu Parecer, no qual comunica 164 

que a proposta da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD atualizou 165 

alguns termos da citada Resolução, tendo em vista a nova institucionalidade, de 166 

acordo com a legislação vigente. Relaciona, no Parecer, as principais alterações 167 

com algumas considerações e/ou dúvidas. Ao final, recomendou que a Proposta 168 

de regulamentação das atividades docentes do IFBA não fosse aprovada, nesta 169 

Reunião, acrescentando o seguinte: 1. Remeter às representações sindicais no 170 

IFBA a proposta em tela no sentido de colher contribuições da categoria 171 

docente; 2. Avaliar a proposta com as novas contribuições, já inseridas, para 172 

discussão na próxima reunião do CONSUP em 2014.  O Parecer foi aprovado 173 

por todos, permanecendo o mesmo Relator 2.9 Proposta de novo Barema e 174 

Ficha de Avaliação do Desempenho Docente. Relator: Conselheiro 175 

Ricardo Torres. O Relator informou que encaminhou a proposta à CPPD , 176 

mas não obteve resposta. Apresentou seu Parecer, no qual comunica que a 177 

proposta da CPPD compreende 02 (dois) documentos com quadros de 178 

distribuição de pontos – Tabela de Distribuição de Pontos: Orientações Gerais 179 

e Distribuição de Pontos: Orientações Específicas. Estão relacionados no 180 

Parecer vários itens contendo questionamentos e dúvidas do Relator. Ao final, 181 

recomenda que não seja aprovada a Proposta de BAREMA (Avaliação de 182 

Desempenho Docente IFBA, nesta Reunião para fins de progressão), 183 

acrescentando o seguinte: 1. Remeter às representações sindicais no IFBA  a 184 

proposta em tela no sentido de colher contribuições da categoria docente; 2. 185 

Avaliar a proposta com as novas contribuições já inseridas para discussão na 186 

próxima reunião do CONSUP em 2014. Depois da apresentação do Parecer, a 187 

Conselheira Cristina Quintella sugeriu nesse novo BAREMA, já que a nova 188 

constituição do IFBA leva em conta o desenvolvimento tecnológico e a 189 

inovação, que nas pontuações dadas para artigos, coloquem também patentes, 190 

softs e desenho industrial, pois observou que existe muito a presença da 191 

bibliografia, dos produtos bibliográficos e pouco dos produtos tecnológicos e 192 

de inovação. O Conselheiro Jefferson Caponero propôs que fosse incluído no 193 

BAREMA um item sobre a Participação em Comissão Avaliadora de Cursos 194 

Técnicos e Superiores, valendo o máximo de 10 (dez) pontos. O Parecer foi 195 
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aprovado por unanimidade, permanecendo o mesmo Relator. 2.10 Plano do 196 

Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, Modalidade Integrada, 197 

do Câmpus de Seabra (aprovada a oferta do curso). Relator: Conselheiro 198 

Ricardo Cunha. O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que a 199 

proposta está devidamente formatada, observando as exigências do Catálogo 200 

Nacional dos Cursos Técnicos, atendendo todos os itens dispostos na legislação 201 

em vigor. Somente 03 (três) ajustes foram recomendados pelo Relator. Ao 202 

final, sugeriu a aprovação desse Plano, com carga horária teórico-prática de 203 

3510 horas e 180 horas de estágio curricular ou 60 horas de TCC, com os 204 

ajustes apontados no Parecer e a autorização do funcionamento do Curso, a 205 

partir do ano de 2014. Depois da apresentação do Parecer, o Conselheiro 206 

Ademir foi favorável ao aluno realizar estágio curricular e TCC. Disse que 207 

acredita neste Curso e para ele o estágio deve ser obrigatório, por proporcionar 208 

o primeiro contato com o mundo do trabalho. Houve também manifestações 209 

acerca de: . retirar a figura 1 da página 12; . carga horária muito grande para 210 

um Curso Técnico, página 17; incluir legenda, na tabela 18, que trata da matriz 211 

curricular da disciplina Matemática; . revisar a Bibliografia, por trazer edições 212 

antigas; utilizar o texto do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, página 126; 213 

listar somente os professores do Curso; retificar as horas de estágio, pois na 214 

página 19, consta 360, enquanto em outras páginas 180; . atualizar,  no final do 215 

Projeto, a referência bibliográfica; . Curso Técnico Integrado dá essa 216 

possibilidade de estágio ou TCC; . o estudante, às vezes,  conclui o Ensino 217 

Médio, mesmo sem se identificar com o Curso escolhido, na esperança de 218 

ingressar num Curso Superior; .  as primeiras turmas de um Curso são as que 219 

mais ocorrem  problemas e o seu desenvolvimento só acontece com o tempo; . 220 

o aluno no 4º ano já almeja a Universidade e fica complicado passar mais um 221 

ano para fazer estágio e depois ainda o TCC; . o Conselho deve tomar uma 222 

posição sobre isso, de modo a orientar as diversas solicitações que certamente 223 

chegarão aqui; . não pode ser estágio ou TCC, porque é como se uma 224 

modalidade substituísse a outra; . o estágio curricular era obrigatório, à época 225 

do CONSEPE, por trazer mais experiência ao aluno, mas pela dificuldade de 226 

consegui-lo, passou a ser opcional; . o estágio pode ser feito dentro da 227 

instituição, além de existirem outras alternativas para viabilizá-lo; . o campo de 228 

estágio nem sempre atende à demanda e o aluno fica prejudicado se não 229 

vivenciá-lo, por não ter adentrado ao mundo do trabalho, sendo mais fácil para 230 

ele fazer o TCC. A Senhora Presidente salientou que o Curso é Meio 231 

Ambiente, do Câmpus de Seabra, na Modalidade Integrada. Foram votadas as 232 

propostas: 1. Estágio obrigatório, que obteve 02 (dois) votos. 2. Flexibilizar o 233 

estágio, recebeu 07 (sete) votos. Houve 05 (cinco) Conselheiros que se 234 

abstiveram de votar. O Parecer foi aprovado com 11 (onze) votos e duas 235 

abstenções. 2.11 Proposta de inclusão da Obrigatoriedade da Prática 236 
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Profissional no Curso Técnico em Eletrônica, Modalidade Integrada, do 237 

Câmpus de Salvador. Relator: Conselheiro Ricardo Cunha. O Relator 238 

informou que não apresentará seu Parecer, nesta Reunião, conforme pedido da 239 

PROEN de que este item fosse retirado da Pauta, considerando que a análise da 240 

proposta está comprometida pela ausência do arquivo do Plano de Curso. 2.12 241 

Proposta de Terceira Revisão e Adequação Curricular do Projeto Original 242 

do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, do Câmpus de 243 

Salvador. Relator: Conselheiro Luiz Gustavo. O Relator apresentou seu 244 

Parecer, no qual informa que a proposta de revisão compreende a inclusão do 245 

NDE ao Projeto e da disciplina optativa LIBRAS, a alteração de pré-requisitos, 246 

a redistribuição de carga horaria técnica dos dois primeiros semestres, a 247 

atualização da bibliografia, corpo docente, mudança no nome de algumas 248 

disciplinas, além da adequação de carga horária de disciplinas. Destacou na 249 

proposta a preocupação com o atendimento às demandas do mercado de 250 

trabalho sem perder de vista a qualidade na formação do estudante. Seu Parecer 251 

foi favorável à aprovação  da proposta de revisão, considerando a necessidade 252 

de melhor ajuste do fluxo curricular, com redução da carga horária por 253 

semestre e flexibilidade curricular (elenco amplo de optativas), ampliando as 254 

condições de permanência e motivação do corpo discente. O Parecer foi 255 

aprovado por unanimidade. 2.13 Regimento do Câmpus de Salvador. 256 

Relator: Conselheiro Jaime. O Conselheiro Ademir solicitou que o referido 257 

Regimento fosse retirado da Pauta, por entender que este só deve ser analisado 258 

quando os dos demais Câmpus forem encaminhados ao CONSUP, para que se 259 

faça um estudo comparativo entre eles e que se defina a metodologia da 260 

apreciação.  Apresentou parabéns ao Câmpus de Salvador por ter sido ágil na 261 

elaboração do documento. O Conselheiro Albertino não concordou com a 262 

solicitação do Conselheiro, passando a explicar que o Câmpus de Salvador 263 

providenciou a constituição de comissão para discutir e elaborar seu 264 

Regimento, com representantes dos 03 (três) segmentos, além de ter sido 265 

debatido com as pessoas da comunidade. Ressaltou que o trabalho foi 266 

realizado, tomando por base o Regimento Geral do IFBA. A Conselheira 267 

Girlene perguntou qual a sanção para o Câmpus que não enviar o seu 268 

Regimento. A Senhora Presidente respondeu que não tem sanção a ser 269 

aplicada, inclusive ela sempre espera dos Diretores que cumpram com as suas 270 

obrigações. Com relação ao Regimento, informou que muitos Diretores 271 

solicitaram prorrogação do prazo para a sua conclusão e ela concedeu, por 272 

acreditar nas justificativas apresentadas. O Conselheiro Cesar Leiro solicitou 273 

uma questão de ordem, com relação a ser votado se será mantido ou não esse 274 

item da Pauta. Foi mantido o ponto 2.13 da Pauta, por ter recebido 11 (onze) 275 

votos favoráveis, 01 (um) voto contrário e 03(três) abstenções. O Conselheiro 276 

Jefferson Caponero procurou saber se é possível este Conselho aprovar o 277 
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Regimento do Câmpus de Salvador e ser revisado, quando os outros forem 278 

também aprovados, para que haja um alinhamento dos Câmpus e sejam 279 

avaliadas as melhores práticas. O Conselheiro Albertino sugeriu que os 280 

Regimentos sejam revisados no Congresso Regimental, que deverá acontecer 281 

no final de 2014. O Relator passou então a apresentar o seu Parecer, no qual 282 

informa que não observou no documento irregularidades, nem divergências no 283 

que se refere ao Regimento Geral e ao Estatuto. Recomendou poucos ajustes 284 

para serem feitos pela comissão elaboradora. Segue transcrita a sua parte final: 285 

“O Regimento interno do Câmpus de Salvador foi um trabalho elaborado de 286 

forma democrática e participativa, atende aos requisitos legais indicados pelos 287 

documentos institucionais. É entendimento deste Relator que seja apreciado 288 

pela Procuradoria Jurídica. Diante do exposto somos de Parecer que este 289 

Conselho aprove o Regimento ora apresentado.” O Parecer foi aprovado, por 290 

unanimidade, com as recomendações aqui registradas. 2.14 I Projeto 291 

Pedagógico Institucional – PPI. Relator: Conselheiro Albertino. O Relator 292 

apresentou seu Parecer, no qual informa que a Proposta do PPI foi compilada 293 

após a conclusão dos Congressos realizados em Salvador (17 e 18/09/2013) e 294 

em Vitória da Conquista (30 e 31/10/2013), e encaminhada pela Pró-Reitoria 295 

de Ensino - PROEN ao CONSUP, para apreciação. Comunica também que o 296 

documento está organizado em quatro grandes dimensões, as quais se 297 

subdividem em seções, contendo ainda um Anexo, com a caracterização de 298 

cada Câmpus e a referência bibliográfica utilizada na construção do Projeto. 299 

Sugeriu vários ajustes, os quais estão relacionados no Parecer.  Ressaltou o 300 

comprometimento e a responsabilidade das pessoas envolvidas na construção 301 

democrática do PPI e a importância desse documento como orientador da vida 302 

institucional. Salientou a necessidade de que o mesmo seja conhecido e 303 

apropriado por toda comunidade, transformando-se em elemento vivo de 304 

consulta no cotidiano de todos servidores, estudantes e seus responsáveis, que 305 

atuam nos Câmpus do IFBA. Ao final, propôs a aprovação do PPI, com os 306 

ajustes apontados no Parecer, bem como que a PROEN produza uma cartilha 307 

com uma síntese desse documento. O Conselheiro Ademir não concordou com 308 

a sugestão da cartilha, por entender que o PPI deve ser disponibilizado na 309 

íntegra. O Parecer foi aprovado por todos, com o referido ajuste.                     310 

04. Expediente  A Senhora Presidente prestou informações sobre o Projeto de 311 

Formação de Professores, para o pessoal da África, conforme o Programa de 312 

Cooperação Educacional entre o Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial 313 

Portuguesa,  proposto pelo MEC, já do conhecimento dos Conselheiros. Falou 314 

que a Conselheira Girlene se colocou à disposição para participar desse 315 

trabalho. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza 316 

Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, depois de lida e 317 

achada conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                318 


