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Local, data e hora: Aos nove dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às nove 
horas, teve início a 2ª Reunião Extraordinária 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 Pró-tempore, Prof.ª 
Aurina Oliveira Santana, designada pela Portaria do MEC nº 381, de 02.05.14, 
integraram a mesa os representantes titulares da sociedade civil: Sr. Georges Souto 
Rocha – representante SINASEFE, Sr. Ubiratan Félix Pereira dos Santos - 
representante APUB, a Sra. Kátia Maria de Lucena – representante FECOMÉRCIO BA 
e a Sra. Maria de Lourdes de M. de F. Botelho Trino – representante UFBA. Também 
integraram a mesa:  a representante da Auditoria Interna do IFBA, Sra. Marlene Vilas 
Boas; os representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA: Prof. Albertino 
Ferreira do Nascimento Júnior, Prof. José Roberto Nunes Costa, Prof. Epaminondas 
Silva Macedo e Profª Norma Souza de Oliveira; os representantes titulares do 
segmento Docente: Eduardo Marinho Barbosa, Valdencastro Pereira Vilas Boas 
Júnior, Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho e Rogério Batista da Rocha; 
os representantes do segmento Discente: Esaú Santos Muniz Júnior, Hana Carolina 
Novaes M. Almeida e Jairo da Silva Mota; os representantes titulares do segmento 
Técnico-Administrativo: Luciano Cerqueira de Oliveira, Solange Alves Perdigão, Paula 
Roberta Sá do Nascimento, Elis Fábia Lopes Cabral e Eriswagner Matos Soares. 
1. Ausências Justificadas: O representante dos Diretores Gerais – Prof. Paulo 
Marinho, a representante do segmento discente – Larissa Fé, o representante do 
segmento Técnico-Administrativo – Cássio Viana, a representante dos Diretores 
Gerais – Dicíola Baqueiro e a representante da FECOMÉRCIO BA – Natália 
Sudsilowsky. Para todos estes foram convocados os suplentes e os mesmos 
compareceram, com exceção do suplente do segmento Discente – Philipe Guerra, que 
informou ter se desligado do Instituto.  
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: A Senhora Presidente deu posse ao representante 
suplente do segmento Técnico-Administrativo, Eriswagner Matos Soares, designado 
pela Portaria nº 401, de 10.03.2014. Também foi empossada a representante suplente 
da FECOMÉRCIO BA, Sra. Kátia Maria de Lucena, com a sua chegada à reunião, às 
10h. Em ambos os casos, foi feita a leitura do Termo de Posse pela secretária do 
CONSUP, Patrícia Garcia Rosa Vitorino, e os Conselheiros empossados assinaram o 
livro de Posse do Conselho, assim como a Presidente e a secretária.  
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: A Senhora Presidente perguntou aos Conselheiros 
sobre a Ata do dia 29.05.14, que foi disponibilizada previamente para apreciação, se 



poderia ser aprovada. O Conselheiro Georges Rocha pediu a palavra e disse ter 
falado com a secretária do Conselho sobre a necessidade de fazer algumas 
correções, por isso pede que a Ata em tela não seja aprovada hoje. A Presidente 
solicitou que o Conselheiro enviasse com brevidade suas sugestões e na próxima 
reunião a Ata será apresentada para aprovação do Conselho. O Conselheiro 
consentiu.  
3. Ordem do dia: Teve início a sessão do CONSUP com a Pauta Única. O Relator 
apresentará o seu Parecer, 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 comprobatório suficiente para embasar os atos deste Conselho e 
poderá ser consultada, através dos links:  
Manhã: http://webconf2.rnp.br/p76eqbqx1kq/ 
Tarde: http://webconf2.rnp.br/p2jgbwvtqc4/ 
Cumprindo o Regimento do CONSUP, no seu Capítulo I, Seção II, Artigo 15 e § 1º, 
está sendo lavrada pela secretária do CONSUP a Ata, como Súmula desta reunião, 
que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, na próxima reunião 
deste Conselho. A Senhora Presidente deu boas-vindas aos presentes, aos que 
acompanham a reunião à distância e aos servidores do movimento grevista que 
compareceram para acompanhar a reunião, in loco. Em seguida, passou a palavra ao 
Conselheiro relator da Pauta Única. 
3.1 a )Atualização da Resolução nº 13 de 2008 - carga horária docente 
      b) Proposta de novo Barema e Ficha de Avaliação do Desempenho Docente 
      Relator: Conselheiro Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho – 
representante do segmento Docente. O Conselheiro deu bom dia a todos e pediu para 
fazer uma observação sobre o que ocorreu na reunião do dia 29 de maio de 2014. 
Disse que, infelizmente, foi demonstrado que não estão exercendo a plena 
democracia, já que as ações ocorridas mostram que estão presos lá nos anos 60 e 70, 
quando tentaram destituir o relator e fizeram uso incorreto da palavra “atualizar”, que 
significa “colocar, transformar em moderno”, e tentaram, segundo ele, quase que um 
golpe militar para derrubar o relator. Concluiu dizendo que gostaria de externar sua 
insatisfação e sua indignação em relação aos fatos ocorridos e, agora, dará início à 
relatoria propriamente dita. A Senhora Presidente pediu para o Conselho estabelecer 
como será o encaminhamento durante a relatoria.  O Conselheiro Georges Rocha 
pediu, por questão de ordem, que seja feita a leitura da minuta por partes, ou seções, 
com os Conselheiros indicando os pontos a serem destacados, e, ao final de cada 
uma, o relator permita aos Conselheiros fazerem seus destaques. O relator disse que 
não via problema em fazer assim, mas que seja definido se os destaques serão por 
seção ou ao final do documento ser apresentado. A Presidente perguntou ao Conselho 
e optaram por fazerem os destaques após o documento completo ser apresentado. O 
relator iniciou a leitura de seu Parecer, na íntegra e sem interrupção, para o Conselho. 
O Pró-Reitor de Administração e Planejamento – Prof. Renato da Anunciação, chegou, 
às 9:20h, para acompanhar a reunião. Às 10:15h, chegou a Pró-Reitora de Pós-
Graduação – Profª Rita Nano, para também acompanhar a reunião. Ao terminar a 
apresentação do Parecer, a Presidente abriu para discussão. O Conselheiro Albertino 
Nascimento trouxe a atenção que o relator apresentou o seu Parecer com a 
fundamentação da proposta. Pediu para ser apresentada a minuta da proposta de 
resolução de carga horária. O relator passou a fazer a leitura de toda a proposta. Os 
Conselheiros foram anotando seus destaques para discussão ao final da leitura. Ao 
terminar a leitura da minuta da resolução de carga horária, o relator pediu para fazer 
uma observação referente ao entendimento do conceito de redução de carga horária. 
Esclareceu que o conceito de redução embutido na proposta apresentada é tirar, 
relocar horas de uma atividade para acomodar outra que tem haver com a 
qualificação. A Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro 
Albertino Nascimento pediu esclarecimento sobre as modificações ocorridas entre a 



primeira minuta e a apresentada hoje. O relator respondeu que ele se reuniu com o 
grupo de trabalho de servidores do movimento de greve, como acordado na última 
reunião, e fizeram ajustes pontuais, gerando a proposta apresentada. O Conselheiro 
Albertino Nascimento chamou a atenção que foi dito que a minuta se fundamenta em 
leis e decretos, mas não cita o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e este precisa 
ser levado em conta. O Conselheiro Rogério Rocha disse que também precisa ser 
incluído o Decreto nº 1590/1995. A Presidente perguntou ao relator se aceita a 
alteração e ele acatou. O Conselheiro José Roberto pediu para ser lida cada proposta 
de alteração e, as que forem aprovadas, depois ser enviada ao relator para constar na 
versão final. O Conselheiro Albertino Nascimento fez a proposição de que, após cada 
destaque feito, o texto aprovado seja enviado pelo Conselheiro proponente ao relator 
para alterar no documento e a gravação da reunião pode tirar qualquer dúvida sobre o 
que está sendo acordado. O Conselheiro Ubiratan Félix sugeriu que os destaques dos 
Conselheiros sejam feitos artigo por artigo para maior clareza. O Conselho acatou 
essas sugestões. A Presidente abriu para os destaques que foram trazidos a atenção 
na ordem crescente dos artigos da minuta. A Presidente deu intervalo de 1h de 
duração para almoço, às 13:35h, e reiniciou a seção às 15h, com a formação do 
quórum. Foram analisados pelo Conselho nesta reunião até o artigo 34 da resolução 
de carga horária. Sofreram destaques e ajustes os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 12, 
15, 22, 32, 33 e 34. Durante a compatibilização da proposta apresentada pelo relator e 
os destaques feitos pelos Conselheiros presentes, foram aprovados por consenso, 
após discussão, a versão final até o artigo 34, com exceção do Art. 15, quando da sua 
consideração o Conselheiro Georges Rocha pediu que fosse suprimido o parágrafo 
único e o relator pediu para que fosse mantido o parágrafo único. A Presidente abriu 
para votação e 08 Conselheiros foram favoráveis a supressão daquele parágrafo, 
contra 04 votos pela manutenção do mesmo. Houve 5 abstenções. E na discussão do 
Art. 32 que trata dos limites referenciais de carga horária com relação às aulas, o 
Conselheiro Epaminondas Macedo disse cogitar a possibilidade de pedir vistas e 
justificou que não pode aprovar essa medida. Acrescentou que o artigo 32 
apresentado traz um impacto que não foi estudado. Considera inviável a proposta 
como está e se não houver uma flexibilização ou consenso, pedirá vistas. Em seguida, 
relatou que respondeu a um processo ano passado que foi aberto por uma professora 
que usou a Resolução 13/2008. Afirmou que não quer responder a processos, via 
promotoria, em Jacobina, abertos por pais de alunos. Sugeriu que se dialogasse sobre 
esse ponto. O Conselheiro Jairo Mota pediu a palavra e disse que pedir vistas de um 
processo que está em discussão há tanto tempo não seria viável. Defendeu que os 
pais devem mesmo ir para a porta da escola e reivindicar a melhoria da educação. 
Concluiu questionando a qualidade do ensino oferecido pelo Instituto. O Conselheiro 
Valdencastro Pereira defendeu a abertura do diálogo sobre esse ponto. O Conselheiro 
Eduardo Marinho disse que a proposta trazida pelo relator tem um avanço e que uma 
flexibilização é possível. Apresentou a proposta de 18h, 240 alunos e 5 turmas. 
Afirmou que não fez estudo de impacto, mas está partindo do ideal e o Conselho pode 
rever seus atos, caso se perceba outra necessidade. Pediu que fosse encaminhado à 
PROEN um estudo de impacto dessa proposta apresentada e, caso necessário, seja 
retomada a discussão daqui a alguns meses e outra proposta mais avançada seja 
adotada. O Conselheiro Albertino Nascimento fez a proposição de ser dado um 
intervalo na sessão para os Conselheiros consultarem seus pares e trazerem suas 
propostas acerca do Artigo 32. A Presidente encaminhou ao Conselho que acatou. No 
retorno da sessão, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. Foi 
concedida a palavra para a servidora do comando de greve, profª Valquíria, ler e 
esclarecer a proposta elaborada no intervalo da sessão. A professora Valquíria disse 
que a proposta visa ser exequível, como pede a gestão, e que atenda à classe 
docente. Ela fez a leitura que coloca a carga horária de 16h e o limite de alunos de 
280 para 2015 e 240 para 2016. Os casos não previstos devem ser submetidos ao 
Conselho Superior. O Conselheiro Georges Rocha propôs, junto com o Conselheiro 



José Roberto, que seja 280 alunos em 2015, 260 em 2016 e 240 em 2017, para 
possibilitar a administração se adequar e garantir a qualidade do trabalho. O 
Conselheiro Valdencastro Pereira pediu a palavra para fazer a leitura da proposta, na 
qual consta a carga horária máxima de 16 horas e tem o dispositivo transitório de, em 
caso de excepcionalidade, comprovada pela Direção de Ensino, poderá ser excedida 
em até 2 horas, apenas até o final do ano letivo de 2015. O limite de alunos é de 240. 
O dispositivo diz que, em caso de excepcionalidade, comprovada pela Direção de 
Ensino, poderá ser de 280 alunos até o final do ano letivo de 2015. O Conselheiro 
Eduardo Marinho pediu para constar na excepcionalidade a quantidade máxima de 
turmas que podem ser ministradas pelo docente, em caso de necessidade. Foi 
acordado pelo Conselho as compatibilizações do Artigo 32. O Conselheiro Georges 
Rocha disse que o exemplo de excepcionalidade trazida a atenção pelo Conselheiro 
Eduardo Marinho é contemplada no Art. 59, em casos omissos. A Presidente 
argumentou que deveria ficar amarrada na Resolução. O Conselheiro Epaminondas 
Macedo concordou com o Conselheiro Eduardo Marinho. O relator disse que o número 
de turmas e de alunos deve constar na excepcionalidade porque foi algo defendido 
pelos docentes. A versão final, deferida hoje, da resolução de carga horária, segue 
assim registrada: 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o O presente Regulamento está em consonância com os princípios que regem os  
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, criados nos termos da  
Lei nº.11.892, de 29 de dezembro de 2008 e visa estabelecer os critérios e  
procedimentos legais para a distribuição da carga horária docente da Carreira do  
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da carreira do Magistério  
Superior nos regimes efetivos, visitantes, substitutos e temporários do Instituto  
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia,  com base na Lei n° 9.394/1996,  
na Lei n° 11.784/2008, no Decreto n° 94.664/1987, no Decreto nº 1.590/1995, no  
Decreto n° 5.773/2006, no Decreto nº 2.668/1998, na Lei n° 8.112/90, na Lei n° 11.892/2008, na Lei 
12.772/2012, na Lei 12.863/2013 e na Portaria Ministerial nº 475/1987.  

DOS OBJETIVOS  

Art. 2o A atividade docente está dividida em ensino, pesquisa, extensão e gestão. A  
finalidade dessa resolução é de estabelecer os critérios e procedimentos legais para  
distribuição da carga horária docente no IFBA para atender as essas atividades.  

DOS PRINCÍPIOS  

Art. 3o Os princípios que norteiam a presente norma são:  
I - a não distinção do docente por carreira Ensino Básico, Técnica e Tecnológico (EBTT) e Magistério 
Superior (MS) e por modalidade de ensino em que o docente atue na Instituição para efeitos na definição da 
distribuição da carga horária;  
II - isonomia entre ensino, extensão e pesquisa;  
III- o ensino, a extensão e a pesquisa são indissociáveis e visam à aprendizagem, à  
produção do conhecimento, à ampliação e à transmissão do saber, da cultura e da  
arte;  
IV - ensino, extensão e pesquisa de natureza pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada;  
V - a realização das atividades de ensino, extensão, pesquisa e gestão acadêmica, com prevalência sobre 
as atividades de gestão administrativa e de representação;  
VI - a valorização das atividades do docente;  
VII - a atividade docente se caracteriza por ações realizadas tanto na área interna quanto na área externa 
do Instituto, desde que seja realizada visando o 



      
 
 
 
 
 desenvolvimento local e a inclusão social; 
VIII - compromisso com o bem público, sua administração e sua função na sociedade, primando sempre pelo 
bem comum, pela ética e priorizando a satisfação das necessidades coletivas à frente das pessoais. 

DAS DEFINIÇÕES E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 4o Disciplina é caracterizada como: 
I - o conteúdo didático específico a ser aplicado em uma turma caracterizado através de  ementa ou 
componente curricular, carga horária definida e modalidade de ensino;  
II - nos cursos superiores e pós-graduação além do inciso I, também tem de ser considerado o crédito como 
elemento caracterizador da disciplina; 
 III - é considerada como uma mesma disciplina, aquelas que atendam na íntegra os incisos I para todos os 
cursos e,      também, o inciso II para os cursos superiores.  
 
Art. 5o Turma é caracterizada como:  
I - conjunto de alunos que estão sob a tutela do docente para práticas de ensino-aprendizagem em sala de 
aula, laboratório e demais espaços formativos;  
II - quando se fizer necessária a divisão de uma turma para adequação de elaboração de atividades práticas em 
laboratórios e outros espaços formativos, será considerada, para efeito de contagem, o número de turmas 
resultantes desta divisão.  
Art. 6o Uma aula é caracterizada como uma unidade que corresponde a 1(uma) hora para a contabilização de 
carga horária de PIT e RIT.  

DAS ESPECIFICIDADES DA CARREIRA DOCENTE  

Art. 7º Consideram-se atribuições dos docentes:  
I - participar da elaboração e execução da proposta político pedagógica da Instituição;  
II - participar de estudos e discussões acerca do currículo para os diferentes cursos ofertados pela instituição, 
considerando as especificidades dos sujeitos da aprendizagem;  
III - elaborar e executar o Plano Individual de Trabalho (PIT), de acordo com as determinações desta 
normatização;  
IV - elaborar e executar o plano de ensino nos prazos instituídos no calendário acadêmico;  
V - participar de todas as atividades descritas no parágrafo 3º do artigo 12;  
VI - lecionar nas modalidades de ensino em conformidade com a carreira docente;  
VII - lecionar nos cursos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, desde que possua titulação adequada, 
em concomitância com os cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio e/ou Graduação, salvo em 
caso de excepcionalidade demandado pelo Campus com prazo determinado pelo Departamento sem 
prorrogação;  
VIII - zelar pela aprendizagem dos(as) estudantes;  
IX - elaborar estratégias de acompanhamento e avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem, de 
forma a possibilitar a recuperação dos estudos aos(às) estudantes que apresentem menor rendimento;  
X - colaborar com as atividades de articulação Instituição-família-comunidade;  
XI - promover o ensino, a pesquisa e a extensão com ênfase no desenvolvimento regional, observando-se 
aspectos culturais, artísticos, políticos, sociais e econômicos; XII - cumprir o calendário acadêmico 
integralmente;  
XIII - manter atualizados os registros acadêmicos junto ao setor competente;  
XIV - apresentar ao setor competente o Relatório Individual de Trabalho (RIT), de acordo com as determinações 
desta normatização.  
Art. 8º O exercício das Atividades Docentes no IFBA em qualquer que seja a modalidade ou nível (básico ou 
superior/ pós-graduação) deverá se embasar nos seguintes princípios éticos:  

I - apropriação, construção e socialização do conhecimento sistematizado/formal, caracterizado pelas ciências e 
pelas artes, através das diferentes linguagens;  
II - promoção do processo de humanização, considerando os aspectos éticos, democráticos e da diversidade 
humana;  

III - busca permanente pela afirmação de direitos e por condições materiais e de organização do 
trabalho, que permitam a eficácia do processo de ensino e de aprendizagem técnica, política e 
humana;  

 

 

 

 



 

 

 
IV - compromisso com a formação ético-humanística, o processo político e pedagógico, a 
diversidade cultural, a inclusão, a convivência solidária, com a pesquisa e com a extensão.  

Art. 9º Para a distribuição das disciplinas a serem ministradas pelos docentes, deverá ser 
priorizada a área e/ou disciplina para qual este foi aprovado em concurso, bem como ser 
respeitada sua área de formação ( graduações e as pós-graduações).  

Art. 10º A Reitoria e ao Diretor Geral do Campus, cabe promoverem os meios necessários para o 
desenvolvimento das atividades docentes, tais como, condições estruturais, respeito à aderência 
profissional e à formação continuada, garantindo a qualidade dessas atividades.  

DAS ATIVIDADES DOCENTES  

Art. 11° As Atividades Docentes no âmbito do IFBA compreendem: I - Atividades de Ensino;  
II - Atividades de Pesquisa;  

III - Atividades de Extensão;  
IV - Atividades Administrativas e de Representação.  

 

Seção I  

Das Atividades de Ensino  

Art. 12º As Atividades de Ensino, em todos os níveis e modalidades de ensino ofertadas pelo 
IFBA e previstas nos Projetos Pedagógicos de Curso e Planos de Ensino, compreendem:  
I - Aulas ministradas nas modalidades presencial e/ou a distância; II - Atividades de Organização 
do Ensino;  
III - Atividades de Apoio ao Ensino.  

§ 1º Atividades de Orientação de Estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de  
monografias, dissertações e tese de pós-graduação ou outra atividade de conclusão de  
curso, prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), somente serão consideradas  
aulas quando institucionalizadas como disciplinas e ministradas em turma constituída.  
I - Quando estas Atividades não se constituírem como disciplinas, serão consideradas  
como Atividades de Apoio ao Ensino, de Pesquisa ou de Extensão, conforme a sua  
natureza.  
§ 2º Entende-se por Atividades de Organização de Ensino, as desenvolvidas em ambientes 
internos e/ou externos à instituição, conforme explicitado em PIT: I - elaboração de material de 
ensino;  
II - elaboração de Plano de Ensino;  
III - preparação de aulas;  
IV - produção e correção de instrumentos de avaliação; V - registro acadêmico;  
VI - demais atividades relacionadas;  
VII - preenchimento dos relatórios diagnósticos das turmas.  

§ 3º Entende-se por Atividades de Apoio ao Ensino:  

I - Jornadas Pedagógicas e reuniões de planejamento;  
II - reuniões de colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes (NDE); III - reuniões de 
coordenação;  
IV - reuniões de conselhos de classe (diagnóstico e prognóstico final)  e conselhos de  
curso;  
V - tutoria acadêmica;  
VI - atendimento ao estudante;  
VII - orientação de estágios e de Trabalho de Conclusão de Curso; VIII - elaboração e execução 
de projetos relacionados ao ensino; IX - outras atividades correlatas.  
§ 4º A quantidade máxima de aulas ministrada pelo docente em um dia será de seis aulas, sendo  
o máximo de quatro aulas por turno, exceto nas situações em que houver impedimento técnico 
pedagógico atestado pela coordenação do curso, pela diretoria de ensino e pela diretoria do 
campus.  

Seção II  

Das Atividades de Pesquisa  

Art. 13º As atividades de pesquisa são aquelas de natureza teórica, metodológica, aplicada ou 
empírica a serem desempenhadas visando à produção técnica, científica ou tecnológica.  

 

 

 



 

 

 

 

Art. 14º Para que seja alocada a carga horária do docente em atividades de pesquisa, deverão 
ser satisfeitas as seguintes condições:  
I - estar com o currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;  
II - cadastrar as atividades de pesquisa mediante formulários próprios junto ao setor de Pesquisa 
do Campus;  
III - estar adimplente com o setor de pesquisa do Campus e com a PRPGI. 
Art. 15º Para efeito da elaboração do Plano Individual de Trabalho (PIT) serão consideradas as 
seguintes atividades de pesquisa:  
I - elaboração de projetos e submissão a órgãos externos ou programas internos de  
fomento;  
II - execução de projeto, com ou sem financiamento, na qualidade de Coordenador do projeto ou 
Pesquisador colaborador;  
III - orientação de bolsistas ou voluntários com projetos cadastrados na Coordenação de 
Pesquisa do Câmpus;  
IV - planejamento e organização de eventos acadêmico-científicos;  
V - elaboração e submissão de livro, capítulo de livro ou artigos científicos em periódicos 
indexados ou em Anais de eventos;  
VI - elaboração e submissão de materiais técnicos e/ou didáticos;  
VII - participação em Conselho Editorial de revistas científicas;  
VIII - inventos e demais produtos de pesquisas com registro de patente; IX - participação em 
Comitês e Comissões Científicas.  
X- elaboração e implantação de projetos de tecnologia social;  

Art. 16º Para alocação de carga horária do docente, o desenvolvimento de atividades  
de pesquisa deverá ser relatado no Plano Individual de Trabalho (PIT).  
Art. 17º O docente que alocar carga horária em atividades de pesquisa e que, durante  
3 (três) anos, não tiver produção científica publicada ou aceita para publicação em veículo de 
comunicação indexado e/ou divulgação científica dos resultados da atividade não poderá alocar 
nova carga horária para pesquisa enquanto não efetivar publicação.  

Parágrafo único. Somente serão consideradas as publicações em que o IFBA seja explicitamente 
mencionado como a Instituição de vínculo do docente. Essas estão obrigadas a ter uma cópia 
entregue no setor onde o professor está lotado.  
Art. 18º Os trabalhos de pesquisa devem ser apresentados dentro do IFBA (resumo, pôster, 
seminário, artigo, dentre outros).  
Art. 19º A não observância às normas estabelecidas implicará na suspensão da carga horária 
contabilizada para as atividades de pesquisa no período letivo subsequente, salvo justificativas 
cabíveis.  

Seção III  

Das Atividades de Extensão  

Art. 20º As atividades de extensão englobam processos educativos, artísticos,  

culturais, esportivos, científicos e tecnológicos desenvolvidos junto a pessoas, grupos e 
comunidades, articulados ao ensino e à pesquisa e que implicam em transferência  
mútua de conhecimentos entre o IFBA e as comunidades interna e externa.  
Parágrafo único. As atividades de extensão podem ser de iniciativa do(s) docente(s)  
e/ou de interesse institucional.  
Art. 21º Para que seja alocada a carga horária do docente em atividades de extensão, deverão 
ser satisfeitas as seguintes condições:  
I - estar com o currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; e  
II - cadastrar as atividades de extensão mediante formulários próprios junto ao setor de Extensão 

do Campus;  
III - estar adimplente com o setor  de extensão do Campus e com a PROEX.  
Parágrafo único. As atividades de extensão estão obrigadas a ter uma cópia entregue no setor 
onde o professor está lotado.  
Art. 22º Para efeito da elaboração do Plano Individual de Trabalho serão consideradas as 
seguintes atividades de extensão:  
I - elaboração de projetos e submissão a órgãos externos ou programas internos de  
fomento;  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
II - execução de projeto, com ou sem financiamento, na qualidade de Coordenador do projeto ou 
Extensionista colaborador;  
III - orientação de bolsistas ou voluntários com projetos cadastrados na Coordenação de 

Extensão do Campus;  
IV - planejamento e organização de cursos, palestras, colóquios, simpósios, oficinas, minicursos, 
projetos sociais, artísticos, culturais e esportivos, entre outros de interesse da instituição e da 
comunidade;  
V - planejamento e organização de trabalhos de campo e/ou visita técnica, programas de 
qualificação profissional, programas comunitários de mobilização interna e externa, entre outros 
de interesse da instituição e da comunidade;  
VI - atividades de consultoria, curadoria, assessoria, prestação de serviços, laudos técnicos, 
desde que não remuneradas, observando-se a legislação vigente e  
devidamente autorizadas pela instituição.  
Art. 23º Para alocação da carga horária docente, o desenvolvimento de atividades de extensão 
deverá ser relatado no Plano Individual de Trabalho (PIT).  

Art. 24º Os resultados de trabalhos de extensão dos docentes devem ser apresentados dentro do 
IFBA.  
Art. 25º A não observância às normas estabelecidas implicará na suspensão da carga horária 
alocada para a prática extensionista no período letivo subsequente, salvo justificativas cabíveis.  

Seção IV  

Das Atividades Administrativas e de Representação  

Art. 26º São consideradas Atividades Administrativas as desenvolvidas pelos docentes nas 
instâncias administrativas do IFBA e relacionadas a:  
I - direção;  
II - coordenação;  
III - assessoramento;  
IV - chefia.  
Art. 27º São consideradas Atividades de Representação:  

I - participação em Comissões para elaboração de projetos de implantação e acompanhamento 
de cursos; 
II - participação em Projetos Institucionais de cunho social; 
III - participação em Comissões Institucionais Permanentes; 
IV - participação em Conselhos e/ou Colegiados; 
V - participação em Comissões de Sindicância; 
VI - participação em Comissões de Licitação e/ou compras; 
VII - participação em Comissões específicas designadas pela Reitoria e/ou Direção Geral de 
Campus; 
VIII - representação institucional, designada pela Reitoria e/ou Direção Geral de  
Campus em Conselhos, Colegiados, Câmaras, Comitês, Fóruns, Núcleos e Comissões de outras 
instituições; 
IX - representação em associações e/ou sindicatos de categoria; e 
X - outras atividades correlatas de interesse institucional. 
Parágrafo único. Para serem válidas, as Atividades Administrativas e de Representação deverão 
ser comprovadas através de instrumento legal. 
Art. 28º Poderá ter carga horária máxima de 8 aulas semanais, em sala de aula, de acordo com 
as necessidades do Campus, o docente que exerça função administrativa em um dos seguintes 
cargos: 
I - Diretor Geral; 
II - Diretor de Ensino; 
III - Diretor Acadêmico; 
IV - Diretor Administrativo; 
Parágrafo único. Docentes em Cargo de Direção e Função Gratificada lotados na Reitoria 
estarão desobrigados de exercer as atividades de que trata o caput deste Artigo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seção V 

Do Regime de Trabalho Docente 

Art. 29º Os docentes da carreira do Magistério da Educação Básica, Técnica e Tecnológica 
e do Magistério Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
estão submetidos a um dos seguintes regimes de trabalho: 

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou II - 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, em tempo integral, sem dedicação exclusiva às atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e gestão institucional; ou III - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de 
trabalho.  
Art. 30º Os regimes de trabalhos discriminados no Art. 29º, incisos I, II e III, desta normativa, 
correspondem ao desempenho de atividades que não devem ultrapassar dois turnos diários 
completos, previstas nos respectivos PIT.  

Seção VI  

Dos Limites Referenciais de Carga Horária  

Art. 31º Para estabelecimento de limites referenciais de carga horária, são consideradas as 
seguintes atividades docentes:  
I - as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão que indissociáveis, visem à aprendizagem, à 
produção do conhecimento, à ampliação e à transmissão do saber e da cultura, conforme 
disposto no Artigo 3, Seções I, II, III, IV, V, VI e VII deste  
documento;  
II - as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação, gerência e 
assistência na própria instituição, participação em conselhos, colegiados, comissões, 
associações e/ou sindicatos de categoria e outras previstas na legislação  
vigente.  
Art. 32º Os limites referenciais de carga horária semanal dedicada às aulas são: I - de 8 (oito) a 
12 (doze) aulas semanais, para o regime de 20 (vinte) horas;  
II - de 8 (oito) a 16 (dezesseis) aulas, para os regimes de 40 (quarenta) horas e de Dedicação 
Exclusiva.  
§ 1° Além das horas destinadas às Aulas, o docente deverá destinar 2(duas) e 4(quatro) horas de 
atendimento ao discente de qualquer modalidade ou grau respectivamente para os regimes de 
20(vinte) e 40(quarenta) horas ou DE.  
§ 2° Os docentes que realizarem atividades de orientação acadêmica, pesquisa, extensão, 
qualificação e outras previstas no Anexo I terão a carga horária, de que trata o caput deste artigo, 
alocada para esses fins  respeitado o limite mínimo, conforme critérios estabelecidos nesta 
normatização.  
§ 3° Em caso de excepcionalidade, devidamente comprovada pela Diretoria de Ensino do 
Campus, o limite máximo constante no inciso II deste artigo poderá ser excedido em até 2 (duas) 
horas-aula, até o início do ano letivo de 2016.  
§ 4º Os horários individuais dos docentes serão divulgado publicamente no portal do Campus.  
Art. 33º Fica estabelecido o limite máximo de três disciplinas, conforme no Art. 4°, a serem 
ministradas pelo docente em cada período letivo e no máximo de quatro turmas entre essas 
mesmas disciplinas, conforme o Art. 5°.  
§ 1° Em casos de excepcionalidade, o limite de máximo de quatro turmas por disciplina 
poderá ser flexibilizado para atender necessidades específicas e temporárias. 
§ 2° Nos casos de discentes com necessidades especificas o docente tem de reservar  
mais 2 (duas) horas/aula para que possa atender com exclusividade esses discentes  
com necessidades específicas. 

§ 3° A existência de discentes com necessidades específicas deve ser informada a coordenação do 
curso e ao professor pelo setor pedagógico responsável (NAPNE) antes do início do período letivo.  
Art. 34º Durante o ano letivo de 2015 fica estabelecido o limite máximo de 280 (duzentos e oitenta) 
discentes que o docente trabalhará a cada período letivo, somando-se todas as turmas.  
Parágrafo único. A partir do inicio do ano letivo de 2016 esse limite passará a ser de 240 (duzentos 
e quarenta) discentes que o docente trabalhará a cada período letivo, somando-se todas as turmas.  
 

 



A Presidente solicitou ao Conselho agendar a 3ª Reunião Extraordinária do CONSUP 
para continuação desta Pauta Única. Os presentes acordaram que seja em 10.07.14.  
04.  O que ocorrer: A Senhora Presidente trouxe para apreciação do Conselho a 
Resolução nº 40, aprovada ad referendum, de 02.06.14, designando o Prof. Rui 
Carlos de Sousa Mota – representante dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA e o 
Prof. Georges Souto Rocha – representante do SINASEFE, para integrarem a 
Comissão constituída pela Resolução nº 18, de 29.04.14, elaboradora da Proposta de 
Regulamento Interno para a concessão do Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC). Os Conselheiros presentes aprovaram a resolução supracitada. 
Saídas antecipadas: a Sra. Kátia Maria de Lucena – representante FECOMÉRCIO 
BA saiu da reunião às 13h; a Sra. Maria de Lourdes de M. de F. Botelho Trino – 
representante UFBA, às 12h, a discente Hana Novaes saiu às 19:15h; o Prof. Ubiratan 
Félix – representante APUB, saiu às 19:15h, e a representante do segmento Técnico- 
Administrativo – Solange Alves Perdigão, saiu às 20:00h. 
Substituição da Presidência: O Conselheiro Eduardo Marinho substituiu a Profª 
Aurina Santana das 12:05 às 12:10h. 
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, às 20:30h. 
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