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Local, data e hora: Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 
oito horas e trinta minutos, teve início a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Superior – 
CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia - IFBA, situado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, 
Salvador/BA.  
Composição da Mesa: Sob a presidência da Magnífica Reitora, Profª Aurina Oliveira 
Santana, integraram a mesa os representantes titulares da sociedade civil: Sra. Natália 
Sudislowski - Federação do Comércio, Sr. Ubiratan Félix Pereira dos Santos - APUB, 
Sra. Maria de Lourdes de Mascarenhas de Figueiredo Botelho Trino - UFBA, Sr. 
Georges Souto Rocha – SINASEFE e Sr. Gilmário Moreira Brito – UNEB; a chefe da 
Auditoria Interna do IFBA, Sra. Marlene Vilas Boas; os representantes titulares dos 
Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA: Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro, 
Albertino Ferreira do Nascimento Júnior, Ricardo Torres Ribeiro, Ricardo Almeida 
Cunha e Paulo Marinho de Oliveira; os representantes titulares do segmento Docente: 
Eduardo Marinho Barbosa, Valdencastro Pereira Vilas Boas Júnior, Fernando Augusto 
Pereira de Bulhões Carvalho, Edson Machado de Brito e Rogério Batista da Rocha; os 
representantes titulares do segmento Discente: Israel Fernando Almeida de Santana, 
Larissa Fé Alves, Douglas Santos Rodrigues, Esaú Santos Muniz Júnior e Hana 
Carolina Novaes M. Almeida e os representantes titulares do segmento Técnico-
Administrativo: Luciano Cerqueira de Oliveira, Solange Alves Perdigão, Paula Roberta 
Sá do Nascimento, Cássio Viana Santos e Elis Fábia Lopes Cabral.  
1.Posse dos Conselheiros Titulares: A Senhora Presidente deu boas-vindas aos 
novos designados pelas Portarias nº 401, de 10 de março de 2014, nº 435, de 11 de 
março de 2014, e nº 491, de 21 de março de 2014, que comporão a gestão de 2014 a 
2016 do CONSUP. Foi iniciada a Posse dos Conselheiros Titulares dos segmentos 
Docente, Discente e Técnico-Administrativo e dos representantes da sociedade civil 
presentes à mesa, através da assinatura do Termo de Posse em livro de registro do 
CONSUP, e a entrega dos Termos de Posse individuais, assinados pela Senhora 
Presidente e pelos empossados. Os novos Conselheiros também receberam cópias 
das suas Portarias de designação e o Regimento do CONSUP. Estiveram ausentes os 
representantes do Ministério da Educação – MEC e da Federação das Indústrias – 
FIEB. 
2. Ordem do dia: Com os Conselheiros já empossados, teve início a sessão do 
CONSUP com os assuntos constantes na Pauta. Os Relatores apresentarão os 
Pareceres, através de projeção no datashow. A reunião está sendo transmitida, via 
web, ao tempo em que segue gravada em áudio e vídeo como registro das 
manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados. Esta filmagem 
constitui-se em lastro probatório suficiente para embasar os atos deste Conselho e  
poderá ser consultada, através do link http://webconf2.rnp.br/p1txjj27d2e/, pelos 



Conselheiros. Em cumprimento do Regimento do CONSUP, no seu Capítulo I, Seção 
II, Artigo 15 e § 1º, está sendo lavrada a Ata, como Súmula desta reunião, que será 
apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, na próxima reunião do 
CONSUP. 
2.1 Relatório de Gestão 2013 e Prestação de Contas TCU-IFBA 2013. Relator: 
Conselheiro Luciano Cerqueira de Oliveira, representante do segmento Técnico-
Administrativo. O relator fez a apreciação dos itens da Prestação de Contas, bem 
como do Relatório de Gestão, ambos de 2013, constantes no Parecer, fazendo 
comentários sobre cada um deles. Apontou os seguintes ajustes e/ou correções a 
serem feitos: Problemas de formatação nas páginas: 25, 29, 30, 34, 48, 112;                       
Quadro A.5.1.3 página 102 e 103 números sem formatação; Quadro A.5.1.4.1 sem 
informações de servidores aposentados até 31/12; Erro de digitação na página 115 e 
213. Segue transcrita a conclusão apresentada pelo relator, Conselheiro Luciano 
Cerqueira: “Como este documento representa na sua íntegra todas as informações 
solicitadas pelos órgãos competentes e também atende a legislação vigente, desde 
que o Departamento de Planejamento – DEPLAN promova as correções sugeridas 
por este Relator, aprovo o referido documento como também solicito deste Conselho 
Superior – CONSUP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia - IFBA, sua aprovação e encaminhamento aos órgãos fiscalizadores do 
Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União - CGU.” Foi 
convidado pela Presidente do CONSUP o Pró-Reitor de Administração e 
Planejamento - Prof. Renato da Anunciação Filho, com o objetivo de prestar 
esclarecimentos acerca do relatório e da prestação de contas elaborados por sua 
Pró-Reitoria, e o mesmo veio acompanhado do Diretor de Gestão Administrativa e 
Planejamento – Prof. Paulo André Queiroz Ferreira. A Presidente do CONSUP 
convidou os demais Conselheiros a se pronunciarem. Houve as seguintes 
manifestações: Conselheiro Eduardo Marinho parabenizou o trabalho apresentado e 
disse reconhecer como é árduo e difícil colher as informações dos Câmpus do IFBA. 
Sua manifestação visa contribuir para elevar o IFBA ao patamar que desejado. 
Acrescentou que o tempo foi exíguo para uma análise mais apropriada dos 
documentos, mas algumas inexatidões e correções que ele aponta são: Na página 
114, na Gestão do Patrimônio, os somatórios das propriedades do IFBA pela União 
são em 2012 vinte e três, já que não havia o Câmpus de Brumado, como está no 
relatório, e em 2013 o somatório é vinte e quatro. Na página 122 questionou o 
consumo de papel. O relatório mostra que entre 2011 e 2013 houve um aumento de 
mais de 100% no consumo, sendo que nesse período não foi duplicado o número de 
alunos nem de atividades que justifiquem tais gastos. No relatório não há nenhuma 
justificativa para tal aumento. O Conselheiro Eduardo Marinho chamou a atenção 
para a questão ambiental e a necessidade do uso racional dos recursos. Deixou esse 
questionamento para a relatoria ou para a gestão esclarecer. Na página 213, no 
índice Resumo dos Indicadores, o Conselheiro Eduardo Marinho ressaltou que o 
relator, Luciano Cerqueira, chamou a atenção para os números que não “batem”, 
entre os dados do SISTEC e do sistema interno do IFBA. Quanto ao item 5 – Índice 
de Retenção do Fluxo Escolar, observou que o IFBA saiu de 58% para 32,3% em 
2012 e 33,76% em 2013. Solicitou esclarecimento do relator ou do gestor, prof. 
Renato da Anunciação, sobre o que vem a ser esse índice de retenção. Acrescentou 
que, se esse índice significa a permanência do aluno na escola, quer dizer que 2/3 
dos alunos estão saindo do IFBA. Sendo assim, o que está sendo dito no relatório 
deve ser debatido pelos Conselheiros e feitos os devidos encaminhamentos para 
mudar esses números em 2014 e em 2015. Ressaltou que é muito grave a não 
concordância entre os dados do SISTEC e os do sistema interno do IFBA e que isso 
deve ser ponto de pauta deste Conselho em outro momento. O Conselheiro Eduardo 
Marinho prosseguiu com a análise do relatório, dizendo que na página 225 vem a 
relação dos gastos de energia por m² construído. Em 2011 é de 15,4, em 2012 é de 
19,44 e em 2013 é de 16,81. Mas, o consumo por metro quadrado é um valor relativo 



e não absoluto, afirmou o Conselheiro. Concluiu dizendo que é incoerente a 
justificativa do setor que apresenta esses gastos como decorrentes da ampliação dos 
espaços. Tal justificativa precisará ser refeita. Chamou a atenção para a necessidade 
do Instituto de se debruçar para controlar esses gastos assim como o do consumo de 
papel, já que há uma série de ações que podem ser adotadas com esse objetivo. 
Ressaltou que não consta do relatório, pelos menos em alguns pontos mais 
importantes, como, retenção do fluxo de alunos e gastos com consumo de papel e de 
energia, as informações por Câmpus para serem discutidas e até observadas as 
experiências exitórias de cada Câmpus. O próximo ponto abordado pelo Conselheiro 
Eduardo Marinho foi o da página 228 do relatório, que trata da fundação de apoio e 
lá consta “não se aplica”, porque o Instituto não tem uma fundação de apoio. 
Segundo o Conselheiro, o Instituto, nos seus projetos de extensão, precisa usar 
“barrigas de aluguel”, a exemplo das fundações ligadas à UFBA, e isso precisa ser 
discutido e encaminhado pelo CONSUP. Concluiu dizendo que o Relatório de Gestão 
e a Prestação de Contas visam demonstrar a eficácia do gasto público e os 
resultados obtidos com seu objetivo principal que é o aluno. Solicitou que 
constassem mais dados sobre o “tripé”: ensino, pesquisa e extensão, para terem 
mais elementos a fim de avaliarem o cumprimento da missão desse Instituto. O 
Conselheiro Ricardo Torres solicitou, por questão de ordem, que fosse observado o 
tempo regulamentar para manifestação de cada Conselheiro. A Sra. Presidente 
trouxe a atenção que é de praxe haver uma dilatação do tempo quando se trata de 
pontos como o do Relatório de Gestão por ser um tema que poucos dominam e é 
preciso possibilitar os questionamentos e a discussão. O Conselheiro Georges 
Rocha pediu a palavra e disse discordar do Conselheiro Ricardo Torres porque 
entende que esse tema precisa ser discutido com o tempo que for necessário por se 
tratar de uma grande responsabilidade do Conselho a aprovação do relatório. Porém, 
pediu que fosse observado que foi solicitado e registrado em ata que esse Relatório 
de Gestão e a Prestação de Contas fossem apreciados pelo Conselho anterior e não 
pelos novos Conselheiros que foram empossados, por se tratar de uma matéria 
complexa. Além disso, o Planejamento foi colocado na Pasta do CONSUP no dia 18 
e o Relatório de Gestão no dia 19, depois foi disponibilizada outra versão no dia 24, 
havendo apenas 3 dias para os Conselheiros estudarem o assunto. O Conselheiro 
Albertino Nascimento disse que há o Regimento do CONSUP em vigor e este precisa 
ser cumprido e não cabe flexibilização. Caso haja proposta de mudança no 
regimento, isso precisará ser feito em outro momento, concluiu. A Sra. Presidente 
afirmou que irá encaminhar a votação quanto ao tempo para as manifestações, tendo 
em vista as diferentes opiniões e ressaltou que qualquer Conselheiro, novo ou 
antigo, tem a mesma importância dentro do Conselho. Dizer que um novo 
conselheiro não pode apreciar um tema é supor que ele sabe menos e isso não é 
verdade, haja vista o relato apresentado pelo Conselheiro Luciano Cerqueira. 
Afirmou que não se deve desqualificar um conselheiro. O Conselheiro Paulo Marinho 
chamou a atenção para o Regimento do CONSUP, no seu Artigo 41, quando 
estabelece que alterações nos procedimentos serão apreciadas em reunião  do 
CONSUP específica para isso. A Sra. Presidente encaminhou a votação e foram 
obtidos: 11 votos favoráveis a ampliação do tempo das manifestações dos 
Conselheiros, 6 votos contra e 1 abstenção. Os Conselheiros Valdencastro Pereira e 
Paulo Marinho pediram para ser fixado um teto para a ampliação do tempo das 
manifestações. A Sra. Presidente perguntou aos Conselheiros e deliberaram em 
dobrar o tempo regimentar, de 2 para 4 minutos, sem reinscrição. O Conselheiro 
Israel Fernando, com a palavra, perguntou como o SISTEC toma posse dos dados 
apresentados no relatório, considerando a discrepância entre esses e os do sistema 
interno do IFBA. A Sra. Presidente passou a palavra para o Pró-Reitor, Renato da 
Anunciação, a fim de prestar os esclarecimentos. Prof. Renato disse que começando 
pela relatoria, gostaria de esclarecer que na página 59, sobre emendas 
parlamentares, estas são destinadas aos Câmpus que, junto aos seus 



parlamentares, tentam obter recursos para determinados projetos. Portanto, as 
emendas não são recursos reais, a menos que sejam liberadas pelo MEC. Sendo 
assim, as emendas desaparecem do orçamento quando não são liberadas. Quanto a 
contratação direta, que consta na página 79, esclareceu que atos esporádicos, não 
contínuos, entram em dispensa de licitação, porém, o Artigo 866 prevê que o 
fornecimento de água, energia, telefonia, imprensa nacional e correios dispensam 
licitação porque são serviços prestados por monopólios privados ou do Estado. Outra 
despesa grande e que tem inexigibilidade e dispensa são os gastos com concursos, 
informou prof. Renato da Anunciação. Também tem dispensa de licitação a  
complementação da alimentação estudantil, hoje feita pela Empresa Baiana de 
Alimentos – EBAL, já que os Câmpus têm dificuldade de encontrar fornecedores, 
principalmente para os alimentos in natura e os perecíveis. Os recursos empenhados 
para a EBAL são do FNDE, específicos para esse fim, e recursos advindos da 
assistência estudantil do Instituto, empenhados através dos Câmpus envolvidos. 
Quanto à coleta de dados pelo SISTEC, prof. Renato da Anunciação esclareceu que 
é um sistema criado pelo governo para acompanhar a quantidade de alunos por 
escola e foi adaptado para os Institutos. Os dados são coletados através do nosso 
SICAD e também através da alimentação direta nas CORES dos Câmpus. Trata-se 
de um acompanhamento dos alunos matriculados por CPF. Mas não é um sistema 
automatizado, por isso o SISTEC não exclui os alunos evadidos e concluintes. Foi 
feita uma solicitação ao MEC para excluir os alunos ao final do ciclo de cada curso, 
mas isso não vem ocorrendo e há um “inchaço” dentro do SISTEC, que foi 
implantado há uns quatro ou cinco anos. Acrescentou que no relatório apresentado 
por Luciano Cerqueira há o quantitativo de 16.000 alunos no início do ano passado, 
mas estamos aproximadamente com 19 a 20.000 alunos. A dificuldade de obter 
esses dados também se dá em função do SIGAE, que é um programa do Governo e 
não foi implantado com sucesso. Este ano está sendo abortado pelo Governo. 
Durante os últimos oito anos, porém, o Instituto foi impedido de comprar qualquer 
sistema acadêmico por conta do SIGAE. Mas, a partir de maio haverá a implantação 
de um sistema acadêmico que foi solicitado. A Pró-Reitoria de Planejamento colocou 
em uso um programa de gestão com planilhas Excel e com isso o Instituto recebeu o 
conceito de Excelência na Gestão em 2010, como trouxe a atenção o relator Luciano 
Cerqueira. O SISTEC é exigência do MEC e o Tribunal de Constas usa esses dados 
apresentados pelo SISTEC. Os alunos do PRONATEC não estão incluídos no 
Relatório e no Plano de Gestão, apesar de ter cursos em quase todos os Câmpus, 
mas o consumo de papel desses alunos entrou no relatório, a partir de uma consulta 
feita ao Tribunal de Contas, e isso deu um impacto grande no consumo de papel. 
Prof. Renato da Anunciação concluiu esse item, mostrando que no relatório pode ser 
vista uma estabilização nos últimos três anos no que tange à manutenção. Itens 
como limpeza, vigilância, consumo de água e de energia estão praticamente 
estáveis, apesar do crescimento. O consumo está calculado por m² por ser o 
parâmetro do Tribunal de Contas. Ainda sobre a pergunta do Conselheiro Eduardo 
Marinho sobre o índice de retenção no fluxo de alunos, prof. Renato da Anunciação 
esclareceu que diz respeito aos alunos que repetem e ficam presos dentro do ciclo 
de cada curso. Esse índice apresentado no relatório pode estar distorcido e também 
em relação ao SISTEC, em função do Calendário Acadêmico e do Exercício 
Financeiro sofrerem variações nos Câmpus do IFBA. Há algumas pendências que só 
serão fechadas após a conclusão do cronograma, principalmente os alunos 
concluintes dos cursos integrados e superiores. Isso se reflete nos indicadores 
apresentados. Ao enviarem o relatório serão feitas essas observações junto ao 
Tribunal de Contas. Os indicadores serão reapresentados tão logo os Câmpus 
enviem. Sobre outros dados que não aparecem no relatório de gestão do Instituto, 
prof. Renato da Anunciação esclareceu que é adotado pelo Tribunal de Contas o 
modelo simplificado apresentado, mas a cada ano é feito o Relatório Institucional no 
qual são detalhados por Câmpus os indicadores referentes ao ensino, entre outros 



solicitados pelo Conselheiro Eduardo Marinho, e o mesmo é disponibilizado no Portal 
do IFBA. Lá estão os relatórios a partir de 2001 e o de 2013 deve estar na rede a 
partir de abril, concluiu prof. Renato da Anunciação. O Conselheiro Douglas Santos 
perguntou o que é uma fundação de apoio, em que ela auxiliaria o Instituto e por que 
o Instituto não tem uma fundação de apoio. O Conselheiro Georges Rocha disse 
estar constrangido por não ter lido o Relatório em função do descumprimento do 
prazo regimentar. Acrescentou que, tendo em vista a responsabilidade deste 
Conselho na aprovação do relatório, solicitou que ele pediria vistas ou o mesmo será 
submetido a apreciação na próxima reunião do CONSUP. O Conselheiro Albertino 
Nascimento, com a palavra, disse que se o Conselho quer ser coerente, ao exigir o 
cumprimento do prazo regimentar de envio de documentação para os Conselheiros 
deverá ser cumprido também o tempo estipulado para as falas e esta reunião. O 
Conselheiro relator, Luciano Cerqueira, trouxe a atenção que este Conselho tem o 
papel de apreciar o relatório, de acordo com o Artigo 2º, inciso VII. A Sra. Presidente 
encaminhou a votação dos pedidos do Conselheiro Georges Rocha e os 
Conselheiros acordaram que o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas terá a 
conclusão da sua apreciação na pauta da reunião extraordinária, para qual já há uma 
solicitação, porém, será enviado antes dessa apreciação aos órgãos de controle, 
atendendo ao prazo que a CGU e o Tribunal de Contas estabelecem. O Conselheiro 
Ubiratan Félix, com a palavra, disse discordar do Conselheiro Luciano Cerqueiro 
quanto a responsabilidade deste Conselho em relação ao relatório apresentado. Não 
é apenas apreciar, acrescentou, mas avaliar o relatório e, se houver qualquer 
irregularidade, o CPF de cada Conselheiro consta dessa aprovação. O Conselheiro 
Eduardo Marinho solicitou que constasse em ata os seus pedidos de ajustes no 
relatório apresentado. O Pró- Reitor Renato da Anunciação se pronunciou 
concordando com o Conselheiro Ubiratan Félix. Esclareceu que todos os 
Conselheiros são lançados no rol de responsáveis pelo IFBA junto com os gestores. 
O papel do Conselho é verificar se há qualquer irregularidade, erro e/ou improbidade 
no relatório apresentado. De acordo com as Normas do TCU, não é prerrogativa  da 
gestão máxima o envio do relatório. A Controladoria tem um sistema que, se 
detectado erro no ato institucional, a diretoria envolvida faz a correção e o reenvia.  O 
IFBA é, hoje, dentro do Serviço Público Federal, exemplar na execução do seu 
orçamento e gestão financeira. Concluiu dizendo que a contribuição deste Conselho 
é importante porque os ajustes já apontados nessa reunião serão feitos feitos pela 
diretoria responsável. A Sra. Presidente solicitou ao Pró-Reitor, Renato da 
Anunciação, responder às perguntas do Conselheiro Douglas Santos. Com a 
palavra, o Pró-Reitor esclareceu que as fundações de apoio são entidades públicas 
criadas pela instituição pública que possuem um estatuto para agilizar os processos 
da Instituição que têm algumas “amarras”, a exemplo de compras de equipamentos. 
Hoje, a atuação das fundações dentro das instituições se limita a pesquisa e a 
extensão, comprovadamente a transferência do recurso público. Antes havia a 
Fundação CEFET-BAHIA. É preciso haver uma fiscalização e mudar a cultura interna 
sobre os processos públicos de compra, pesquisa e extensão para ter uma fundação. 
Outros meios em uso também podem ser ágeis se houvesse o planejamento dos 
interessados solicitantes antes da chegada dos recursos. O Conselheiro Douglas 
Santos perguntou se, havendo uma fundação de apoio, ela atenderia a todos os 
Câmpus. A Sra. Presidente informou que durante dois anos foi discutido no CONSUP 
a possibilidade de trazer uma fundação para o Instituto e ficaram com algumas 
ressalvas se esse seria o melhor caminho. Foi feita uma proposta pelo Câmpus de 
Vitória da Conquista e ela se tornou uma proposta para o todo o Instituto. Está, hoje, 
na Procuradoria Federal e, sendo aprovada, será uma fundação do IFBA que poderá 
abrigar projetos de todos os Câmpus. A expansão dos Câmpus do Instituto não seria 
contemplada no funcionamento regular de uma fundação de apoio, apenas pesquisa 
e extensão, afirmou. Ressaltou, ainda, que não se admitiria aqui um uso irregular da 
fundação como ocorre com alguns Institutos que estão respondendo por isso. O Pró-



Reitor Renato da Anunciação agradeceu as contribuições deste Conselho e reiterou 
que estas serão observadas. Caso sejam encontrados outros ajustes, serão 
enviados diretamente à CGU como documento do CONSUP e não junto do Relatório, 
pois isso pode ser feito a qualquer tempo. O Pró-Reitor e seu Diretor de 
Planejamento saíram da reunião. O Conselheiro Cássio Viana solicitou a suspensão 
na pauta desta reunião do Planejamento 2014 do IFBA, considerando o prazo exíguo 
para estudar o material e apresentar o seu parecer. Foi acatado pelos presentes a 
inclusão desse ponto na pauta da reunião extraordinária.A Sra. Presidente afirmou 
que o relato apresentado do Relatório de Gestão e da Prestação de Contas não foi 
aprovado e terá a conclusão da apreciação na reunião extraordinária e isso constará 
em ata. O Conselheiro Georges Rocha pediu que conste na pauta da reunião 
extraordinária também os temas: Reconhecimento  de Saberes e Competências e a 
Promoção à Classe Titular. O Conselheiro Paulo Marinho afirmou que foi solicitada a 
formação das comissões mencionadas pelo Colégio de Dirigentes e pediu que a 
reunião extraordinária ocorra em dois dias. A Sra. Presidente confirmou que houve 
solicitação dos Diretores Gerais quanto aos temas propostos e que as comissões 
fossem formadas no CONSUP, incluindo os nomes já indicados pelos Diretores, e 
com representantes da CPPD. A reunião extraordinária foi marcada pelo Conselho 
para os dias 24 e 25 de abril de 2014, considerando os pedidos da PROEN já 
encaminhados, a apreciação do relatório e as comissões para RSC e Titular. As 
comissões foram formadas com as seguintes composições: RSC – Affonso José de 
Sousa Alves Filho, Albertino Ferreira Nascimento Júnior, Epaminondas Macêdo e 
José Roberto Costa- Representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA, 
Rogério Batista da Rocha e Eduardo Marinho Barbosa – CONSUP, Ubiratan Félix 
Pereira dos Santos – APUB, Ebenézer Silva Cavalcanti – CPPD e um representante 
do SINASEFE, a ser enviado o nome pelo Conselheiro Georges Rocha com 
brevidade; Titular para EBTT – Paulo Marinho de Oliveira, Georges Souto Rocha e 
Cláudio Reynaldo Barbosa de Souza; Titular para Magistério Superior - Rita Maria 
Weste Nano, Mário Cezar Alves da Silva, Luiz Gustavo da Cruz Duarte e Eloísa 
Santos Pinto. A Conselheira Dicíola Baqueiro, dirigindo-se ao Conselheiro Georges 
Rocha, solicitou que fosse uma bandeira de luta do SINASEFE a inclusão dos 
técnicos administrativos no RSC, já que os técnicos também agregam conhecimento  
aos seus saberes nas suas vivências, funções e cargos que ocupam dentro do 
Instituto. A Sra. Presidente passou ao próximo ponto da Pauta. 
2.2 Análise das Recomendações constantes no Relatório de Auditoria da  CGU - 
Jornada de Trabalho. Relatora: Comissão designada pela Resolução nº 02/2014. 
Presentes Fábio Lemos, Solange Perdigão e Luciano Cerqueira, membros da 
comissão constituída. Fábio Lemos, com a palavra, disse que a comissão teve 
encontros para elaborar a resposta que será apresentada acerca da jornada de 
trabalho dos técnicos administrativos, com turno ininterrupto de 6 horas diárias, 30h 
semanais à CGU. A resposta foi lida aos presentes, conforme documento constante no 
Processo nº 23278.000553/2014-11. A Sra. Presidente afirmou que a resposta precisa 
ser melhor fundamentada até porque será a Presidente que a encaminhará a CGU. O 
Conselheiro Ubiratan Félix disse que é preciso fazer um levantamento na escola das 
atividades que são contínuas e dar mais elementos, para justificar as 30 horas. Deve 
enviar o documento para ganhar tempo e fazer o levantamento, porque não é apenas 
uma questão técnica e sim política. A Conselheira Dicíola Baqueiro, com a palavra, 
saudou os novos Conselheiros, e disse que, como técnica, ela concorda que a 
resposta pode ser enriquecida, observando o atendimento ao público interno e 
externo, inclusive nos intervalos dos turnos, quando os setores são bastante 
procurados pelos docentes e pais. O Câmpus de Barreiras funciona de 7 da manhã às 
22 horas por conta disso. A Conselheira Solange Perdigão disse que não há nada 
incompatível com o Decreto já que todos os setores fazem atendimento ao público. 
Mas o tempo para elaborar a resposta foi muito curto. A Sra. Presidente disse que a 
explicação sobre o porquê do funcionamento do Instituto ser ininterrupto foi dada a 



CGU, por telefone, após recebido o pedido de suspensão imediata das 30 horas. A 
Conselheira Elis Lopes sugeriu que o foco da resposta seria melhor quando atrelada 
ao servidor e não aos setores e reforçar os Institutos que já têm o regime de 30 horas 
regulamentado. O Conselheiro Georges Rocha disse que as 30 horas é ponto de 
pauta da Greve. Fábio Lemos disse que o cenário está favorável para o 
encaminhamento da resposta. Acrescentou que ela pode ser sempre melhorada e que 
a resposta seja enviada logo à CGU. O Conselheiro Ubiratan Félix disse que discorda 
que a resposta dever ser atrelada ao servidor, mas deve ser ao serviço. A conjuntura 
está ruim, devido à recessão, para atrelar ao servidor a justificativa. Acrescentou que 
concorda que a resposta deve ser enviada logo, justificando em cima das atividades 
específicas do IFBA para dar suporte à área acadêmica e de pesquisa, e vai 
pesquisando como na UFBA foi feito para garantir as 30 horas. O Conselheiro 
Eduardo Marinho disse que deveria haver números para consubstanciar a discussão 
que está somente em cima da lei. O próprio Gestor de Pessoas poderia fornecer esses 
dados e poderia estar presente, assim como veio o Pró-Reitor de Planejamento. Fábio 
Lemos disse que o levantamento pode ser feito pela DGP e a comissão foi constituída 
para elaborar a resposta ao questionamento da CGU. A Sra. Presidente afirmou 
acreditar que as 30 horas não trazem prejuízo algum, mas o CONSUP não está acima 
da Lei e precisa dar uma resposta aos órgãos de controle, sabendo que eles podem 
continuar pressionando e, inclusive, punir o representante dessa instituição. A Sra. 
Presidente encaminhou, considerando as observações feitas pelos Conselheiros que 
se pronunciaram, que o Conselheiro Luciano Cerqueira, membro da comissão 
constituída para elaborar a resposta da CGU,  receberá contribuições, via e-mail, dos 
Conselheiros até segunda-feira, dia 31, e a resposta final será entregue à Presidente 
do CONSUP pela comissão na quarta-feira, para envio à CGU, assinada como 
Presidente do CONSUP. Levantamento de dados mais detalhados será solicitado à 
DGP pela comissão que prosseguirá fazendo documento mais aprofundado sobre 
quem cumpre 6 horas e quem cumpre 8 horas no Instituto. A Sra. Presidente, 
atendendo a pedidos, fez inversão de pontos da Pauta, com o acordo dos 
Conselheiros presentes. 
2.6 Propostas de Alterações no Projeto do Curso de Licenciatura em 
Eletromecânica do Câmpus de Simões Filho. Relator: Conselheiro Albertino 
Ferreira Nascimento Júnior, representante dos Diretores Gerais dos Câmpus. O relator 
apresentou o seu Parecer que consta no processo, fazendo comentários acerca de 
cada item para o qual houve pedido de alteração, justificando que os pedidos estão de 
acordo com a legislação em vigor e buscam melhorar a qualidade da formação dos 
estudantes, tendo em vista “as demandas sociais e os novos desafios do mundo do 
trabalho”. Contudo, ressaltou que, por se tratar de um curso do IFBA, esse deve seguir 
rigorosamente às determinações do Projeto Pedagógico Institucional, o que não foi 
observado plenamente. Outro documento institucional que deve ser observado, 
acrescentou, é o Catálogo das Licenciaturas do IFBA. Consequentemente, o voto 
contido no Parecer foi condicionado aos ajustes e adequações apontados. A Sra. 
Presidente abriu para manifestação dos demais Conselheiros e, após isso, conduziu a 
votação. Todos os presentes votantes foram favoráveis à aprovação, condicionada ao 
encaminhamento dos ajustes solicitados pelo relator, e houve 1 abstinência.  

2.5 Propostas de Alterações no Projeto Pedagógico do Curso Superior em   
Engenharia Civil do Câmpus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Eduardo Marinho 
Barbosa, representante do segmento Docente. Com a palavra, o relator disse se tratar 
de um breve relato, haja vista ser um pedido de alterações no projeto do curso já 
aprovado, encaminhado pelo coordenador do Curso Superior em Engenharia Civil do 
Câmpus de Eunápolis, Prof. Eduardo Jorge Vital Dultra. As solicitações foram 
comentadas pelo relator e constam no seu Parecer, ressaltando a seguinte análise 
crítica: “Não se observou no corpo do projeto ou nas ementas do curso alguma 
referência que trate das construções inclusivas, que demonstre maior preocupação à 



causa da quebra de barreiras para acessibilidade às pessoas com necessidades 
especiais. Embora o Brasil esteja na vanguarda da modernidade quando se trata de 
normatização para construção inclusiva (vide Lei No 10.098, de 19 de Dezembro de 
2000 – Lei da Acessibilidade), no entanto, há enorme descaso observado na prática da 
Engenharia Civil contemporânea, que apenas quem necessita ou quem convive com 
pessoas com necessidades especiais sabe desta situação. Este conselheiro entende que 
este ponto não é pauta desta relatoria, no entanto, sugere que esta temática seja 
elemento de discussão e debate acadêmico envolvendo os futuros construtores de 
nosso País.” O relator foi parabenizado pela Sra. Presidente quanto à relevância da sua 
observação sobre a acessibilidade. O Relator concluiu com o seu voto que segue 
transcrito: “A versão atualizada do Projeto Pedagógico do Curso Superior em 
Engenharia Civil do Câmpus de Eunápolis contempla as alterações solicitados pelo 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) daquele Câmpus, necessitando apenas de 
pequenos ajustes conforme explicitado no parágrafo anterior. Sob a ótica desta 
relatoria, ressaltando o mérito da equipe elaboradora e revisora deste projeto pela 
qualidade do trabalho aqui apresentado e em conformidade com a análise realizada, 
somos de parecer à APROVAÇÃO do projeto em pauta, observando-se as sugestões 
aqui pontuadas por esta relatoria.” A Sra. Presidente oportunizou a manifestação dos 
Conselheiros e o Parecer apresentado foi aprovado por unanimidade dos votantes. 

2.10 Projeto do Curso de Especialização em Gestão de Tecnologias em Saúde 
com ênfase em Engenharia Clínica e em Gestão de Equipamentos Médico-
Hospitalares. Relator: Conselheiro Paulo Marinho de Oliveira, representante dos 
Diretores Gerais dos Câmpus. O relator apresentou que o projeto em pauta refere-se à 
versão encaminhada ao Conselho Superior em 13 de março de 2014, pela Pró-
Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, referente ao Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Gestão de Tecnologias em Saúde, do Núcleo de 
Tecnologia em Saúde (NTS) do Campus de Salvador, em parceria com Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia – SESAB. Parabenizou o  NTS e a SESAB, pela iniciativa 
em ofertar tal curso. Ressaltou que a presente proposta atende às exigências 
expressas nas Resoluções N0 5, de 16 de julho de 1999 do CD/CEFET-BA e na N0 4, 
de 24 de abril de 2008 do CONSUP/IFBA, com algumas ressalvas: 1 – Falta o parecer 
favorável do Setor Financeiro na Planilha de Custo (conforme Item 22, do Art. 7, da 
Resolução N0 4, de 24 de abril de 2008);2 – Falta o Anexo A: Termo de anuência dos 
Docentes, com a ciência do Departamento ao qual o mesmo está lotado (conforme 
Item 22, do Art. 7, da Resolução N0 4, de 24 de abril de 2008);3 – Não é apresentado 
o Número de Vagas que serão disponibilizadas aos Servidores do IFBA, conforme 
Resolução citada anteriormente. O seu voto, consta no Parecer como favorável a 
aprovação da proposta de Curso apresentada. A abertura do mesmo fica condicionada 
ao atendimento por parte da Coordenação, dos pontos apresentados por este relator. 
A Sra. Presidente deu oportunidade a manifestação e o Conselheiro Eduardo Marinho 
se apresentou como integrante do grupo NTS e afirmou que o Instituto tem um dos 
laboratórios mais equipados do país que é visitado até por professores de outras parte 
do mundo nessa área e isso não surgiu do dia para a noite. Historiou, brevemente, o 
desenvolvimento dessa área, e disse que terá um grande resultado esse curso para se 
constituir uma pós-graduação Strito sensu. O Conselheiro Valdencastro Pereira falou 
não ter visto na documentação se o curso é gratuito ou não. O relator disse não tratar 
desse tema porque já é estabelecida a gratuidade nos cursos do Instituto. A Sra. 
Presidente encaminhou a votação sobre o Parecer apresentado e foi acatado por 
unanimidade dos votantes a aprovação, observando os ajustes solicitados. 
2.3 Atualização da Resolução nº 13 de 2008 - carga horária docente  e Proposta 
de novo Barema e Ficha de Avaliação do Desempenho Docente. Relator: 
Conselheiro Ricardo Torres Ribeiro, representante dos Diretores Gerais dos Câmpus. 
Com a palavra, o relator apresentou as propostas de atualização no documento 



referente à Resolução nº 13 de 2008, ressaltando que não recebeu resposta da CPPD 
quanto às dúvidas levantadas por ele durante o processo de análise dos documentos 
enviados por essa Comissão, embora várias tentativas foram feitas. O Conselheiro 
Georges Rocha solicitou que o relator detalhasse os ajustes propostos por ele. O 
relator fez os comentários de cada ponto constante no Parecer, incluindo a conclusão 
que é uma ratificação da apresentada pelo relator na reunião do CONSUP, em 17 de 
dezembro de 2013, a saber: “recomendamos a não aprovação da Proposta de 
BAREMA (Avaliação de Desempenho Docente IFBA para fins de 
progressão).Acrescentamos ainda:1-Remeter às representações sindicais no IFBA a 
proposta em tela no sentido de colher contribuições da categoria docente; 2- Avaliar a 
proposta com as novas contribuições já inseridas para discussão na próxima reunião 
do CONSUP em 2014.” O relator, acrescentou que as minutas apresentadas para 
Regulamentação das Atividades Docentes no IFBA e a do Barema seguem anexadas 
ao Parecer atual como propostas a serem inseridas às originalmente apresentadas na 
reunião de dezembro passado. A Sra. Presidente abriu para manifestação dos demais 
Conselheiros. O Conselheiro Gilmário Moreira, com a palavra, disse que através da 
pesquisa se produz novos conhecimentos e, embora o Instituto seja mais voltado para 
a questão tecnológica e, portanto, para a extensão, entende que deveria se perseguir 
um maior incentivo à pesquisa como algo fundamental para a produção de novas 
tecnologias e na formação do professor. Concluiu, dizendo que isso se faz através da 
dispensa de carga horária e de bolsa. A Sra. Presidente conduziu a votação do 
Parecer e os Conselheiros votantes acataram o pedido do relator de não aprovação 
das propostas e a reapreciação dos temas na próxima reunião ordinária do CONSUP. 
Nesse ínterim, outras análises, contribuições e esclarecimentos serão colhidos até o 
dia 25 de abril, especialmente sobre os artigos 8º, 9º e 10º da minuta de Carga 
Horária. Quanto ao Barema, não foi apresentado o detalhamento do Parecer, em 
função do tempo da reunião, e foi sugerido que entrasse também na pauta da próxima 
reunião ordinária. O relator informou que provavelmente estará afastado na ocasião da 
próxima reunião ordinária e a relatoria teria que ser passada para outro Conselheiro. A 
Sra. Presidente solicitou que o relator esteja presente para contribuir com a discussão. 
O Conselheiro Fernando Bulhões se ofereceu para tal relatoria. Os encaminhamentos 
foram acatados pelos presentes. 
2.4 Normas para Revalidação de Diplomas e Certificados de Cursos Técnicos e 
Tecnológicos pelo IFBA, expedidos por Estabelecimentos Estrangeiros de 
Ensino. Relatora: Conselheira Paula Roberta Sá do Nascimento, representante do 
segmento Técnico-Administrativo. Foi apresentado o Parecer aos presentes e a 
relatora disse não ser um ponto tão polêmico, seguindo com os comentários 
constantes no Parecer. O voto apresentado pela relatoria foi  recomendando a 
aprovação proposta da Resolução que trata das Normas para revalidação de diplomas 
e certificados de cursos técnicos e tecnológicos, pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, expedidos por estabelecimentos estrangeiros 
de ensino, acrescentando ao texto a extensão dessa revalidação aos cursos de 
graduação.Depois da apresentação do Parecer, a Sra. Presidente abriu para a 
manifestação dos presentes. O Conselheiro Eduardo Marinho defendeu que o Instituto 
assumisse a revalidação dos títulos de cursos técnicos e tecnológicos e deixasse para 
as Universidades a revalidação dos cursos de graduação, atendendo a demanda 
encaminhada para a relatoria. A Senhora Presidente abriu a votação quanto ao 
parecer apresentado e foi aprovado com unanimidade dos presentes votantes o 
Parecer apresentado sem a inclusão da revalidação dos cursos de graduação. A 
relatora fará ajuste no Parecer para ser anexado ao processo. 
2.7 Propostas de Alterações no Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática 
do Câmpus Valença. Relator: Conselheiro Fernando Augusto P. de Bulhões 
Carvalho, representante do segmento Docente. O relator apresentou as observações 
constantes no Parecer, solicitando:  

11--  RReevviissããoo  ddee  ddiiggiittaaççããoo;;  



22--  RReettiiffiiccaarr  aa  rreellaaççããoo  ccrrééddiittoo  vvss  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa;;  
33--  CCoollooccaarr  nnoo  pprroojjeettoo  PPPPCC  aa  rreellaaççããoo  hhoorraa  aauullaa  ee  hhoorraa  rreellóóggiioo,,  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  oo  

MMEECC  ee  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  ccuurrssoo;;  
44--  IInncclluuiirr  ppeelloo  mmeennooss  uumm  QQuuaaddrroo  ddee  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddee  vvaaggaass  ee  ccoottaass..  
55--  RReevveerr  aa  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  CCoolleeggiiaaddoo  ddee  CCuurrssoo,,  iinncclluuiirr  ffoollhhaa  ddooss  ccoommppoonneenntteess  ddoo  

ccoolleeggiiaaddoo  ddoo  ccuurrssoo;;  
66--  TTrraattaarr  ddoo  NNúúcclleeoo  DDoocceennttee  EEssttrruuttuurraannttee,,  iinncclluuiirr  ffoollhhaa  ddooss  ccoommppoonneenntteess  ddoo  NNDDEE  

ddoo  ccuurrssoo;;  
77--  AApprreesseennttaarr  iinnddiiccaaddoorreess  ddee  ddeesseemmppeennhhoo,,  ssee  ppoossssíívveell;;  
88--  AAlltteerraarr  oo  llaabboorraattóórriioo  ppaarraa  llaabboorraattóórriioo  ddiiddááttiiccoo;;  
99--  AAttuuaalliizzaarr  ttooddoo  oo  ppaarrqquuee  tteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  iinncclluussoo  nnoo  PPPPCC;;  
1100--  IInncclluuiirr  ccoommoo  mmaatteerriiaall  ddiiddááttiiccoo  ooss  ttaabblleettss  eedduuccaacciioonnaaiiss  ee  lloouussaass  ddiiggiittaaiiss..  

AA  SSrraa..  PPrreessiiddeennttee  aabbrriiuu  ppaarraa  ddiissccuussssããoo  ddooss  pprreesseenntteess  ee  aa  CCoonnsseellhheeiirraa  SSoollaannggee  
PPeerrddiiggããoo  oobbsseerrvvoouu  oouuttrrooss  aajjuusstteess  nneecceessssáárriiooss,,  aa  ssaabbeerr::  a retirada do algarismo I dos 
nomes das disciplinas: História da educação I, Sociologia da Educação I, Psicologia da 
Educação I e Filosofia da Educação I, haja vista que não há continuidade dessas 
disciplinas na grade curricular; a retirada da disciplina Educação Matemática do grupo 
das disciplinas optativas e a inclusão entre as disciplinas obrigatórias, além de um 
aumento na carga horária da mesma; uma revisão da carga horária de Didática, 
visando um aumento da mesma, por se tratar de um curso de licenciatura. A Sra. 
Presidente encaminhou a votação do Parecer e os Conselheiros presentes e votantes 
o aprovaram, tendo em vista o prazo para o curso ser submetido a aprovação pelo 
MEC, condicionado aos ajustes solicitados pelo relator e pela Conselheira Solange 
Perdigão.  
2.8 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Superior de Licenciatura em 
Química do Câmpus Vitória da Conquista. Relator: Conselheiro Edson Machado de 
Brito, representante do segmento Docente. O relator apresentou seu Parecer, 
considerando que a Proposta de Alteração no Projeto de Curso Superior de 
Licenciatura em Química do IFBA, Câmpus de Vitória da Conquista, apresentada pela 
Coordenação e pelo Colegiado do Curso está em consonância com o disposto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/2006 – e com os Pareceres e 
Resoluções que definem as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em 
Química (ver página 32 do Projeto de alteração apresentado), bem como está de 
acordo com as normas acadêmicas dos cursos superiores do IFBA, com o Projeto 
Pedagógico Institucional do IFBA- PPI e com as Leis que tratam das questões étnico-
raciais, Educação Ambiental e Educação Especial. Em vista do exposto, o relator foi 
favorável a aprovação das propostas de alterações apresentadas. A Sra. Presidente 
abriu para manifestação dos Conselheiros e, em seguida, o Parecer foi aprovado pelos 
Conselheiros presentes e votantes. 

2.9 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Superior de Licenciatura em 
Computação do Câmpus Valença. Relator: Conselheiro Ricardo Almeida Cunha, 
representante dos Diretores Gerais dos Câmpus. O relator apresentou o seu Parecer e 
aprovou as alterações propostas, solicitando que seja dada ciência a todos os Câmpus 
acerca das alterações propostas. A Sra. Presidente abriu oportunidade para 
manifestação dos Conselheiros e seguiu a votação do Parecer, sendo este aprovado 
por unanimidade. 

3. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente tratou dos seguintes documentos: 
3.1Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2014. Foi passada a 
palavra para a chefe da Auditoria Interna, Sra. Marlene Vilas Boas, que apresentou o 
Plano Anual e este foi aprovado pelos Conselheiros presentes e votantes. 

3.2 Pedido de Reunião Extraordinária do CONSUP, feito pela PROEN, através do 
Memorando nº 139, de 20 de março de 2014, devido a urgência para julgamento e 



avaliação de 15 Planos de Curso e 3 demandas da PRPGI acerca de Projetos de 
Mestrado e Regulamento de Pós-Graduação foi contemplado quando do agendamento 
de uma reunião extraordinária nos dias 24 e 25 de abril, incluindo a apreciação do 
Planejamento do IFBA 2014 e a conclusão da apreciação do Relatório de Gestão e da 
Prestação de Contas 2013.  
Saídas antecipadas: Foram informadas e seguem registradas as saídas dos 
seguintes Conselheiros: Representante da UFBA – Sra. Maria de Lourdes de 
Mascarenhas de Figueiredo Botelho Trino, ás 9:45h; Pró- Reitor - Renato da 
Anunciação e Paulo André – Diretor de Planejamento, às 11:05h; Representante da 
Federação do Comércio - Sra. Natália Sudislowski, às 12:30h; Representante dos 
Diretores Gerais dos Câmpus – Albertino Nascimento, às 13h; Representante da 
APUB – Ubiratan Félix, às 15:10h; Representante do SINASEFE – Georges Rocha, às 
16:05h; Representante dos Diretores Gerais dos Câmpus – Paulo Marinho, às 16:20h, 
Representante do Segmento Docente – Valdencastro Pereira; às 17:35h. 
Substituição na Presidência da Reunião: ocorreu às 18:10h a substituição da Sra. 
Presidente pelo Conselheiro Eduardo Marinho, até à 18:20h. 
Encerramento: A Senhora Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e o 
empenho com que realizaram os trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, foi dada 
por encerrada a reunião. 


