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

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP  
     

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP 
 

ATA Nº 03 DE 29/05/2014 
 
 
Local, data e hora: Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às oito 
horas e 30 minutos, teve início a 2ª 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 Pró-tempore, Profª Aurina 
Oliveira Santana, designada pela Portaria do MEC nº 381, de 02.05.14, integraram a mesa os 
representantes titulares da sociedade civil: Sra. Solange Maria Novis Ribeiro - representante 
suplente da FIEB, Sr. Georges Souto Rocha – representante SINASEFE e Sr. Edilson Fortuna 
de Moradillo – representante suplente da UFBA. Também integraram a mesa: 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, Ricardo Almeida 
Cunha, Paulo Marinho de Oliveira, Albertino Ferreira do Nascimento Júnior e o representante 
suplente, José Roberto Nunes Costa; 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: Esaú Santos Muniz Júnior, Douglas Santos Rodrigues, Israel 
Fernando Almeida de Santana e Larissa Fé Alves; 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. Ausências Justificadas: O Conselheiro titular Prof. Gilmário Brito – representante da 
UNEB, justificou ausência em função de reunião marcada para tratar de processo eleitoral 
dos editores da revista FAEEB, da qual é coordenador. O seu suplente, Prof. Ivan Luiz 
Novaes foi convidado, porém, justificou ausência em função de compromissos agendados, 
anteriormente, com a gestão da UNEB. A Conselheira titular Profª Maria de Lourdes Botelho 
Trino justificou ausência por estar participando de reunião do CONSUNI/UFBA. O seu 
suplente, Prof. Edilson Fortuna de Moradillo, a substituiu. 
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiro: A Senhora Presidente deu boas-vindas aos presentes e realizou 
a posse do representante suplente da sociedade civil, Prof. Edilson Fortuna de Moradillo - 
UFBA , designado pela Portaria nº 435, de 11 de março de 2014. Após a leitura do Termo de 
Posse pela secretária do CONSUP, Patrícia Garcia Rosa Vitorino, o Conselheiro o assinou no 
livro de Posse do Conselho, assim como a Presidente e a secretária. 
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: Foi assinada a Ata – Súmula da Reunião Extraordinária do 
CONSUP, ocorrida nos dias 24 e 25 de abril/14, pelos presentes naqueles expedientes. 
3. Ordem do dia: 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 comprobatório suficiente para embasar os atos deste Conselho e poderá ser 
consultada, através dos links:  
Manhã: http://webconf2.rnp.br/p11ko2hkbyh/ 
Tarde: http://webconf2.rnp.br/p3d88z39elh/ 
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 
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apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, na próxima reunião deste Conselho. 
A Presidente solicitou ao Conselho antecipar o ponto 3.9 em função do pedido do presidente 
da Comissão elaboradora da proposta do RSC, prof. Affonso José, que justificou não poder 
comparecer em outro horário devido a compromissos assumidos fora de Salvador. Os 
Conselheiros acataram o pedido. 
3.9 Proposta de Regulamento Interno para concessão do Reconhecimento de Saberes e 
Competências –RSC, para docentes da Carreira EBTT do IFBA.        Apresentação: 
Comissão constituída através da Resolução do CONSUP nº 18/2014. A Presidente do 
CONSUP abriu votação para decidir se a apresentação da proposta do RSC seria feita com 
ou sem a leitura completa da minuta. Houve 07 votos favoráveis à leitura e 04 votos para não 
haver leitura, além de 05 abstenções. O presidente da Comissão, prof. Affonso José de 
Sousa Alves Filho, fez a apresentação da minuta elaborada pela Comissão, na íntegra, e 
apresentou também simulações usando o barema da proposta apresentada. Concluiu, 
dizendo que a Comissão especial será constituída e espera que docentes do Instituto se 
inscrevam. O banco de dados dos inscritos vai estar no MEC e não serão escolhidos por 
indicação, mas por filtragem por área de conhecimento. Poderá ter 2 docentes de qualquer 
parte do país e 1 daqui. O MEC ainda vai divulgar isso para a comunidade. A Presidente abriu 
para manifestação do Conselho. O Conselheiro Georges Rocha disse que a minuta 
contempla os docentes antigos e novos; todos podem submeter seus processos para 
avaliação e disse acreditar que deverá ocorrer com a maior brevidade possível. A Presidente 
iniciou a votação que obteve 20 votos favoráveis à proposta apresentada, unanimidade. 
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. Vários servidores que estão no movimento de greve entraram na sala de 
reuniões para acompanhar este ponto da Pauta. A Presidente convidou o relator para 
apresentar sua proposta e o Conselheiro Valdencastro Pereira pediu a palavra. Afirmou que, 
por questão de ordem, foi construída outra proposta referente à carga horária docente com a 
participação de vários servidores, por ser esse um ponto da pauta da greve. A Conselheira 
Solange Perdigão acrescentou que, em assembleia foi discutida a atualização da Resolução 
nº 13/2008 ponto a ponto. A proposta que estão trazendo não interfere na concepção da 
Resolução, antes traz considerações pontuais. O Conselheiro Georges Rocha disse que o 
trabalho do Conselheiro Fernando Bulhões foi árduo e extrapolou as atribuições porque ele 
fez uma nova proposta de resolução e não atualização da Resolução nº 13/2008, como 
consta na Pauta. Mexeu nos aspectos qualitativos e quantitativos e acabou com o barema, 
além de propor outra metodologia. Questionou se deve ser analisada ou não a proposta do 
relator ou observar o que foi deliberado na última reunião do CONSUP: atualização da 
Resolução nº 13/2008. O Conselheiro Luciano Cerqueira disse que o Regimento do 
CONSUP, no seu Art. 25, fala do pedido de vistas que é permitido aos Conselheiros. O 
Conselheiro Eduardo Marinho disse que houve um tempo exíguo para analisar a proposta 
junto com os pares docentes. O Conselheiro Valdencastro Pereira acrescentou que a 
atualização feita em assembleia propõe atualização de 5 pontos e de 3 artigos da Resolução 
nº 13 e de 1 ponto do barema. O Conselheiro Paulo Marinhou historiou como a Resolução 
13/2008 vem sendo passada de reunião a reunião do CONSUP desde 2012. Propôs formar 
uma comissão com os Conselheiros Fernando Bulhões e Valdencastro Pereira, entre outros, 
para trazerem uma proposta de atualização na próxima reunião. A Conselheira Solange 
Perdigão disse não discutir o teor nem desqualificar o trabalho do Conselheiro Fernando 
Bulhões. Solicitou que fossem apreciadas as partes trazidas à reunião. O Conselheiro 
Luciano Cerqueira disse que o período de vigência da resolução de carga horária é 1º de 
janeiro de 2015, até lá existe tempo hábil para aprofundar as discussões. O Conselheiro 
Valdencastro Pereira fez um apelo à soberania do Conselho para ser apresentada a proposta 
alternativa feita em assembleia. Acrescentou que, não sendo a proposta alternativa discutida 
hoje, poderia pedir vistas do processo caso fosse possível uma reunião extraordinária antes 
da COPA para apreciação desse ponto. A Presidente disse que nunca houve um pedido de 
apreciação de proposta alternativa sem que ocorresse o relato e o Parecer do Conselheiro 
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designado para o ponto. O Conselheiro Georges Rocha apontou 3 problemas que precisam 
ser resolvidos: carga horária docente, quantidade de alunos por turma e de disciplinas por 
docente. Afirmou que a proposta alternativa visa resolver isso. O Conselheiro Edson Brito 
disse que a discussão desse ponto é mais antiga no Conselho que a sua entrada e isso cria 
um impasse. Acredita que a proposta alternativa não tem tantos pontos divergentes da minuta 
do relator. Sugeriu suspender a reunião e passar pontos para uma próxima reunião 
extraordinária. Que fosse tirado um grupo de trabalho - GT para compatibilizar as duas 
propostas e apresentar ao Conselho às 15h. O Conselheiro Valdencastro Pereira disse que a 
discussão é política e a Resolução nº 13/2008, que foi feita na época do CEFET-BA precisa 
ser atualizada. Pediu uma reunião extraordinária com Pauta Única para tratar desse ponto e, 
paralelo a isso, se criaria um GT para aprofundar o estudo da resolução para vigência em 
2015. O Conselheiro Albertino Nascimento afirmou que a Resolução nº 13/2008 está vigente 
e deve-se pactuar sua aplicação e sua melhoria. A Presidente perguntou se o Conselheiro 
Fernando Bulhões quer apresentar o seu relato. O relator disse que se equivocou nos prazos 
de envio da minuta e não gostaria de ferir o Regimento do CONSUP, portanto, não fará a 
apresentação da sua proposta. O Conselheiro Georges Rocha pediu a mudança do relator. A 
Presidente abriu votação para a proposta do Conselheiro Valdencastro Pereira e obteve 7 
votos favoráveis, 9 votos contra e 3 abstenções. A Presidente abriu votação para a proposta 
do Conselheiro Georges Rocha e obteve 11 votos contra, 4 votos favoráveis e 5 abstenções. 
Em seguida, a Presidente iniciou a votação quanto a se o ponto vai para uma próxima reunião 
Ordinária ou como Pauta Única de uma Extraordinária. Houve 3 votos favoráveis para a 
próxima reunião Ordinária, 13 votos favoráveis para Pauta Única de uma reunião 
Extraordinária e 3 abstenções. Foi acordado pelos presentes que a data da Reunião 
Extraordinária será 09.06.14. Os servidores que vieram acompanhar este ponto saíram da 
sala de reunião. 
3.2 Calendários Acadêmicos do Ano Letivo de 2014. Relatora: Conselheira Paula Roberta 
Sá do Nascimento – representante do segmento Técnico-Administrativo. A Presidente 
perguntou se o Conselho vai apreciar o relato ou não, tendo em vista a continuidade da greve. 
A proposta da relatora foi não votar os calendários hoje. O Conselheiro Georges Rocha 
afirmou que 10 Câmpus do IFBA estão em greve, 03 Câmpus estão parcialmente na greve 
(apenas os TAEs paralisaram suas atividades) e 05 Câmpus não estão em greve. O 
Conselheiro Rogério Rocha disse que deveriam apreciar e votar os calendários porque 
tecnicamente eles já deveriam estar aprovados, independente da greve. A Presidente abriu 
votação e houve unanimidade dos presentes a favor da não apreciação dos calendários 
acadêmicos. A Presidente deu intervalo para almoço às 12:30h e marcou o retorno para as 
14h, com o ponto 3.5 que contará com a presença da Pró-Reitoria de Ensino, Profª Lívia 
Simões. 
3.5 Justificativa para ampliação do sistema de seleção para os cursos superiores do 
IFBA pelo SISU para 100% das vagas ofertadas.                     Relatora: Conselheira Elis 
Fábia Lopes Cabral - representante do segmento Técnico-Administrativo. A relatora 
apresentou seu Parecer e o voto favorável à ampliação do sistema de seleção pelo SISU para 
100% das vagas ofertadas. A Pró-Reitora prestou os esclarecimentos solicitados pelos 
Conselheiros. Parabenizou o relato da Conselheira Elis Lopes e disse que as fontes de dados 
usados foram do SISU, das planilhas envidadas para o MEC e dos dados fornecidos pelos 
Câmpus. O Conselheiro Eduardo Marinho propôs que os percentuais para Seleção dos 
Cursos Superiores do IFBA fossem 40% para o SISU e 60% para gestão da Instituição. O 
Conselheiro Valdencastro Pereira disse que a estatística apresentada pela PROEN mostra 
que a evasão já existia antes do SISU. O Conselheiro Eduardo Marinho destacou a economia 
que poderá haver se não houver mais a seleção pela aplicação de provas no IFBA e os 
recursos poderiam ser investidos no combate à evasão e em outras ações, como no caso dos 
alunos com condições financeiras desfavoráveis para continuarem no Instituto. A Pró-Reitora 
afirmou que estudos do Governo já mostram a mobilidade como item predominante na 
questão da evasão. A Presidente abriu a votação sobre os percentuais sugeridos entre a 
proposta original e a do Conselheiro Eduardo Marinho. Houve 18 votos favoráveis à proposta 
do Conselheiro Eduardo Marinho e 1 voto favorável ao Parecer da relatora. Foi feito o ajuste 



4 
 

no Parecer Final e outra votação que obteve 19 votos favoráveis ao Parecer Final, 
unanimidade. O Conselheiro Paulo Marinho pediu a palavra para se despedir do Conselho e 
do IFBA. A Presidente agradeceu o trabalho feito pelo Conselheiro no Câmpus Vitória da 
Conquista que é referência no Instituto.  
3.3 Propostas de Alterações nos Projetos dos Cursos Técnicos em Biocombustíveis, 
forma Subsequente, do Câmpus de Irecê:                                       a)  Aplicado aos 
ingressos em 2011 e 2012; b)  Aplicado aos ingressos a partir de 2013.1.  Relator: 
Conselheiro Albertino Ferreira do Nascimento Júnior – representante dos Diretores Gerais 
dos Câmpus. Houve apresentação do Relatório, com as recomendações constantes no 
Parecer, comentadas pelo relator. O voto do relator foi pela aprovação das alterações 
propostas, observando os ajustes apontados por ele. A Presidente abriu para manifestação e 
iniciou a votação do Conselho que obteve 15 votos favoráveis ao Parecer do relator, 
unanimidade. 
3.4  Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, forma 
Integrada, aplicado aos ingressos em 2011, do Câmpus de Irecê.                  Relator: 
Conselheiro Albertino Ferreira Nascimento Júnior - representante dos Diretores Gerais dos 
Câmpus. O relato foi apresentado no mesmo teor do anterior. O voto do relator foi pela 
aprovação das alterações propostas, observando os ajustes apontados no Parecer. A 
Presidente abriu para manifestação do Conselho e iniciou a votação que alcançou 16 votos 
favoráveis ao Parecer do relator, unanimidade. Os Pareceres serão enviados para os 
interessados fazerem os ajustes recomendados. A Presidente aproveitou a presença da Pró-
Reitora de Ensino para a mesma explicar ao Conselho uma demanda enviada por ela, 
referente ao pedido de aprovação de uma Resolução Coletiva das Matrizes dos Cursos 
Técnicos nas formas Subsequente e Integrada ao Ensino Médio, de todos os Câmpus do 
IFBA, vigentes até 2014, com o objetivo de sanar o problema da grande quantidade de 
Projetos Pedagógicos praticados de forma distinta dos aprovados pelo CONSUP. Isso vem 
gerando na emissão de históricos e diplomas acadêmicos e descumprimento da Lei 
11.892/2008. A Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Ricardo 
Cunha perguntou como se daria a operacionalização desse encaminhamento da PROEN. A 
Pró-Reitora explicou que todos os Câmpus seriam convocados a enviar suas Matrizes 
Curriculares vigentes até 2014 e a PROEN faria a análise das cargas horárias; estando tudo 
OK, a PROEN enviará as matrizes para o CONSUP fazer a Resolução de aprovação Coletiva. 
O objetivo é acabar com o passivo que existe de cursos diferentes das matrizes aprovadas. O 
Conselheiro Albertino Nascimento disse que vão chegar mais 4 Câmpus no IFBA e eles 
precisam ser orientados para não cometerem os mesmos erros que os demais. A Presidente 
abriu para a votação e houve 14 votos favoráveis à proposta da PROEN, nenhum voto contra 
e 3 abstenções. A Pró-Reitora pediu que fosse feita uma revisão do Regimento do CONSUP 
e que não fossem aprovados pelo Conselho Projetos ou Pedidos de Alterações nos quais 
houvesses pedidos de ajustes. Estes deveriam retornar aos interessados para atenderem as 
recomendações e depois serem aprovados por meio de Resolução do CONSUP, sem 
pendências.  
3.6 Regimento do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação – CLAA.                     
Relator: Conselheiro Luciano Cerqueira de Oliveira – representante do segmento Técnico-
Administrativo. A Pró-Reitora de Ensino, Profª Lívia Simões acompanhou o relato para prestar 
esclarecimentos que se fizerem necessários. O relator apresentou sei Parecer com as 
recomendações de ajustes. O seu voto foi pela aprovação do Regimento do CLAA, 
observando os ajustes que ele recomenda no Parecer. A Presidente abriu para manifestação 
do Conselho e iniciou a votação. Houve 15 votos favoráveis ao Parecer do relator, nenhum 
voto contra e 3 abstenções. A Pró-Reitora de Ensino saiu da reunião às 18h.  
3.7 Regimento dos grupos do Programa de Educação Tutorial do IFBA – PET .                     
Relator: Conselheiro Ubiratan Félix Pereira dos Santos – representante da APUB. O relato foi 
suspenso em função da ausência não justificada do Relator.  
3.8 Proposta das Diretrizes Gerais para promoção à classe de Titular dos docentes da 
Carreira do Magistério Superior do IFBA.  Apresentação: Comissão constituída através da 
Resolução do CONSUP nº 31/2014. O Prof. Luiz Gustavo Duarte, membro da Comissão 
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elaboradora, fez a apresentação da minuta proposta, esclarecendo que segue o mesmo 
modelo da já aprovada para a Carreira EBTT. Após a apresentação, a Presidente submeteu 
ao Conselho a proposta da Comissão. Houve 14 votos favoráveis, unanimidade. O Prof. Luiz 
Gustavo se retirou da reunião. A Presidente convidou a Chefe do DDI, Rivailda Nunes de 
Argollo, que encaminhou uma solicitação ao CONSUP, através do Memorando nº 
09/2014/DDI/PRODIN, de 13/03/14, para que a mesma possa explicar aos Conselheiros e 
esclarecer possíveis dúvidas sobre o pleito, contido no memorando supracitado, de 
destituição da CPA. A chefe da DDI explicou, à luz dos documentos enviados ao CONSUP, a 
necessidade de destituição da CPA em função da não realização das atividades inerentes à 
Comissão, desde 2011. Destacou que a CSA do Câmpus Salvador é a única que tem 
apresentado relatórios. O Conselheiro Georges Rocha disse que destituir sem antes ouvir os 
envolvidos, não seria bom. Sugeriu convocá-los para a próxima reunião ordinária. A 
Conselheira Elis Lopes defendeu o pedido de destituição da Comissão e justificou pela 
ausência de atuação nos Câmpus e apresentação de relatórios. A Presidente submeteu à 
votação do Conselho que foi favorável à convocação da CPA para a próxima reunião 
ordinária, com 12 votos, contra 1 voto a favor da destituição da CPA e 4 abstenções. A chefe 
da DDI saiu da reunião. 
3.10 Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do IFBA, aprovado ad 
referendum, Resolução nº 32, de 15.05.14. Relator: Conselheiro Eduardo Marinho Barbosa 
– representante do segmento Docente. O Conselheiro explicou que o Regulamento foi 
aprovado ad referendum a pedido da PRPGI em função da data para submeter à CAPES os 
Projetos dos Cursos de Pós-Graduação, mas já foi informado que o prazo foi ampliado. 
Apresentou seu Parecer e fez as seguintes recomendações: Observou-se erro de digitação 
na primeira linha da pg. 2, necessitando substituir “DEPÓS-GRADUAÇÃO” por “DE PÓS-
GRADUAÇÃO”;  No Art 1o e em diversos outros são usados o termo “a nível de” pós-
graduação, quando a norma culta, salvo indicação em contrário, indica o uso de “em nível de” 
pós-graduação; No Art. 4o, incluir a Diretoria Executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação no contexto deste artigo e substituir os §§ 1o, 2o e 3o por um parágrafo 
único, indicando no Parecer o texto adequado;Nos artigos 15, 16, 17, 18, 32, 37, 38, e 50 se 
faz referência e/ou atribuições à Câmara de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do 
CONSUP e no Art. 51 ao CONSEPE. Pode-se manter a redação, pois constam do Regimento 
Geral do IFBA, mas salientou que esses colegiados ainda não foram constituídos e há 
necessidade de sê-los brevidade; Conforme o Art. 34 – “As bancas examinadoras de 
dissertações ou trabalho equivalente de mestrado são constituídas de, no mínimo, 3 (três) 
doutores, sendo pelo menos dois deles externos ao Curso”. Sugeriu que fosse modificado 
para: “As bancas examinadoras de dissertações ou trabalho equivalente de mestrado são 
constituídas de, no mínimo, 3 (três) doutores, sendo pelo menos dois deles externos ao Curso 
e um externo ao IFBA.” No Art. 42, § 3o, substituir “correrá” por “ocorrerá”;Conforme o Art. 46, 
“O corpo docente e técnico-administrativo dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu do 
IFBA submeter-se-ão aos termos Lei nº 8.112/90 que dizem respeito aos direitos, às 
proibições e às responsabilidades.” Tendo em vista que professores visitantes e 
colaboradores podem fazer parte do corpo docente dos Cursos de Pós-graduação stricto 
sensu, conforme Art. 11 deste regulamento.e, não necessariamente ter vínculo ao Regime 
Jurídico Único da referida Lei, sugeriu que o presente artigo seja retirado do regulamento e 
feita adequação da numeração dos artigos subsequentes; De acordo com o Art. 48, “Nos 
casos em que as atividades constantes no plano de trabalho do discente incorporar qualquer 
tipo de procedimento que envolva seres vivos, a relação com outros indivíduos ou a relação 
com a sociedade, o Comitê de Ética Científica, ou órgão equivalente, do IFBA, deverá ser 
previamente consultado para que o mesmo autorize tais atividades”. Sugeriu que seja 
alterado para: “Nos casos em que as atividades constantes no plano de trabalho do discente 
incorporar qualquer tipo de procedimento que envolva seres vivos, a relação com outros 
indivíduos ou a relação com a sociedade, o Comitê de Ética na Pesquisa do IFBA (CEP-
IFBA), conforme Art. 113 e 114 do Regimento Geral do IFBA, deverá ser previamente 
consultado para que o mesmo emita parecer aprovando ou não tais atividades.” Substituir Art. 
24 pelo texto indicado no Parecer. O voto do relator foi pela ratificação da Resolução 
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aprovada ad referendum, incorporando no Regulamento as recomendações constantes no 
Parecer apresentado. A Presidente submeteu ao Conselho. O Conselheiro Fernando Bulhões 
reiterou que precisa ser adotada uma medida padrão para os créditos. O relator disse que os 
Câmpus têm autonomia para estabelecerem seus horários e créditos. O relator se 
comprometeu em ajustar o seu Parecer para uma versão final, agregando observações do 
Conselho. A Presidente fez a votação que alcançou 15 votos favoráveis ao Parecer final, 
nenhum voto contra e 1 abstenção.  
3.11 Proposta de Regimento do Comitê de Idiomas do IFBA.  Relator: Conselheiro 
Rogério Batista da Rocha – representante do segmento Docente. O relator apresentou seu 
Parecer, apontando várias inconsistências na proposta original. A Conselheira Solange 
Perdigão perguntou se o relator ouviu pessoas da área para subsidiar a sua análise e ele 
disse que só do seu Câmpus. Não consultou a Assessoria Internacional que enviou a 
proposta. O Conselheiro Georges Rocha disse não ser pela aprovação do Regimento com 
tantas inconsistências. A Conselheira Solange Perdigão pediu vistas e a Presidente encerrou 
a apreciação. 
04.  O que ocorrer: Atendendo aos pedidos feitos por Conselheiros, a Presidente iniciou a 
parte. 
4.1 Conselheiros discentes menores de idade – A Conselheira Dicíola Baqueiro externou a 
preocupação com os Conselheiros discentes menores de idade que viajam para as reuniões 
do CONSUP sem acompanhantes na viagem e no período que passam na cidade. Relatou 
que a Conselheira Larissa Fé veio de ônibus e houve um acidente de pequena proporção no 
trajeto. Destacou que na estadia em hotéis também há necessidade de acompanhamento. A 
Presidente se comprometeu em solicitar da PROJUR orientação acerca desse problema.  
4.2 Greve e concessão de passagens e diárias – A Conselheira Solange Perdigão 
questionou a não concessão pelo Instituto das diárias e passagens aos servidores em greve 
que são Conselheiros no CONSUP. Explicou que as atividades do CONSUP são essenciais e 
eles vieram trabalhar. O Conselheiro Edson Brito pediu a palavra para esclarecer que veio a 
esta reunião com passagens oriundas de outras fontes e não do Instituto. A Presidente 
explicou a ilegalidade de fornecer diárias e passagens para servidores em greve, segundo a 
orientação passada pela DGP/COLEN e pediu ao Sindicato que listasse as atividades  
consideradas essenciais. Enquanto Presidente do CONSUP, e tendo participado de 
atividades sindicais por muitos anos, não acha adequado fazer tal relação que poderia ser 
encarada como coação aos servidores em  greve. O Conselheiro Georges Rocha, 
representante do SINASEFE, se comprometeu a enviar documento à Reitoria, colocando as 
atividades do CONSUP como essenciais.  
4.3 Esclarecimento sobre a nomeação do futuro Reitor – O Conselheiro Eduardo Marinho 
solicitou esclarecimento à comunidade do IFBA sobre a demora na nomeação do Reitor 
eleito, Prof. Renato da Anunciação, em respeito aos seus eleitores e à comunidade interna. 
Pede que haja um comunicado oficial por meio dos canais oficiais porque as especulações 
não são boas para a Instituição. A Presidente disse que ela já disse ao MEC que não quer 
ficar pró-tempore porque não é confortável ficar no lugar do outro. Ela disse que foi a Brasília 
e esteve com o Prof. Alécio, titular da SETEC/MEC, e com o ministro da educação, tratando 
desse assunto. Essa demora tem acontecido com frequência porque o processo vai para a 
Casa Civil. A posse de Prof. Renato foi prometida para a 1ª quinzena de junho. 
Saídas antecipadas: A Conselheira Solange Novis – FIEB, saiu às 10:50h. O Conselheiro 
Edilson Fortuna saiu às 12h. Os Conselheiros: Paulo Marinho e Cássio Viana saíram às 16h. 
O Conselheiro José Roberto Nunes saiu às 18h. 
Substituição da Presidência: O Conselheiro Eduardo Marinho substituiu a Profª Aurina 
Santana das 17:50 às 18:25h. 
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. 
 
PRESIDÊNCIA DO CONSUP                     ASSINATURA 
Reitora Profª Aurina Oliveira Santana  
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SECRETÁRIA DO CONSUP  

 
Sra. Patrícia Garcia Rosa Vitorino  
AUDITORIA INTERNA  

 
Sra. Marlene Vilas Boas  

 
CONSELHEIROS PRESENTES  

REPRESENTANTES DOS SEGEMENTOS DO IFBA 
TITULARES ASSINATURA 

Eduardo Marinho Barbosa  
Valdencastro Pereira Vilas Boas Júnior  

Fernando Augusto P. de Bulhões Carvalho  
Edson Machado de Brito  
Rogério Batista da Rocha  

Israel Fernando Almeida de Santana  
Larissa Fé Alves  

Douglas Santos Rodrigues  
Esaú Santos Muniz Júnior  

Hana Carolina Novaes M. Almeida  
Luciano Cerqueira de Oliveira  

Solange Perdigão  
Paula Roberta Sá do Nascimento  

Cássio Viana Santos  
Elis Fábia Lopes Cabral  

SUPLENTES  
Micheli Venturini  
Edward Abreu  

Jefferson Rodrigues Costa  
Aristides Carlos Souto Rocha  

Cristiano Araújo Dias  
Jairo da Silva Mota  

Philipe Andrade Guerra  
Juari Braz Bomfim  

Izaaque Aniceto Macedo  
Raimundo Fraga  

Suzana Nascimento dos Santos  
Márcio Sérgio de Andrade Vieira  

Eriswagner Matos Soares  
José Antônio Menezes de Oliveira Dias  

 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

 
                 MEC                                                                                ASSINATURA                                                      
Titular – REJANE VAGO  
Suplente – SÉRGIO TEIXEIRA COSTA  
                APUB 
Titular - UBIRATAN FÉLIX PEREIRA DOS 
SANTOS 

 

Suplente - ELOÍSA SANTOS   
               FECOMÉRCIO BA 
Titular – NATÁLIA SUDSILOWSKY  
Suplente – KÁTIA MARIA DE LUCENA  
                FIEB 
Titular – LEONE PETER CORREIA ANDRADE  
Suplente – SOLANGE NOVIS   
                UFBA 
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Titular – MARIA DE LOURDES DE 
MASCARENHAS DE FIGUEIREDO BOTELHO 
TRINO 

 

Suplente – EDILSON FORTUNA DE MORADILLO  
               SINASEFE 
Titular -  GEORGES ROCHA  
Suplente - RONALDO NAZIAZENO  
               UNEB 
Titular - GILMÁRIO MOREIRA BRITO  
Suplente - IVAN LUIZ NOVAES  
 

REPRESENTANTES DOS DIRETORES GERAIS DOS CÂMPUS 
Paulo Marinho - Titular 
Diretor/Vitória da Conquista 

 

Epaminondas Silva Macedo – Suplente 
Diretor/ Jacobina 

 

Dicíola Figueiredo - Titular 
Diretora/Barreiras 

 

Norma Souza de Oliveira – Suplente 
Diretora/Seabra 

 

Ricardo Torres - Titular 
Diretor/Eunápolis 

 

José Roberto Nunes Costa – Suplente 
Diretor/ Ilhéus 

 

Albertino Nascimento - Titular 
Diretor/Salvador 

 

Affonso José de Sousa Alves Filho- 
Suplente 
Diretor/Camaçari 

 

Ricardo Cunha - Titular 
Diretor/Porto Seguro 

 

Arleno José de Jesus – Suplente 
Diretor  

 

 
 
 


