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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP  

     
SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP 

 
ATA Nº 08, DE 25/09/2014 

 
 
 Local, data e hora: Aos 25 dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às 09 
horas e trinta e cinco minutos, teve início a 4ª 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 do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Renato da 
Anunciação Filho, designado pelo Decreto do Ministério da Educação - MEC de 12 de 
agosto de 2014, publicado no Diário Oficial da União – DOU  de 13 de agosto de 2014, 
nº 154, Seção 2, integraram a mesa: Profª Aurina Oliveira Santana – membro vitalício 
do Conselho; a titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA - Sra. Marlene Vilas 
Boas; os representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA - Prof. Albertino 
Ferreira Nascimento Júnior, Prof. Jaime dos Santos Filho, Prof. Robério Batista da 
Rocha, Prof. Fabíolo Moraes Amaral e a Pedag. Dicíola Figueirêdo de Andrade 
Baqueiro; os representantes titulares do segmento Docente – Prof. Eduardo Marinho 
Barbosa, Prof. Fernando Augusto P. de Bulhões Carvalho e Prof. Rogério Batista da 
Rocha; os representantes do segmento Discente - Esaú Santos Muniz Júnior, Larissa 
Fé Alves e Israel Fernando Almeida de Santana; os representantes titulares do 
segmento Técnico-Administrativo - Luciano Cerqueira de Oliveira, Paula Roberta Sá 
do Nascimento, Elis Fábia Lopes Cabral, Cássio Viana Santos e Solange Alves 
Perdigão; os representantes da Sociedade Civil: Prof. Thierry Corrêa Petit Lobão – 
UFBA, Prof.ª Eloísa Santos Pinto – APUB, Prof. Georges Souto Rocha – SINASEFE  e 
a representante da FIEB - Sra. Solange Maria Novis Ribeiro. 
1. Ausências Justificadas: Os representantes da Sociedade Civil - FECOMÉRCIO 
BA – Sra. Natália Sudsilowsky e Kátia Lucena, UNEB – Prof. Gilmário Brito, MEC – 
Profª Rejane Vago, APUB – Prof. Ubiratan Félix (conforme atestado médico em anexo) 
e o discente Douglas Rodrigues. Os respectivos suplentes foram convocados e a 
suplente da APUB confirmou presença. Também foi registrada a ausência do Prof. 
Edson Brito, em função de não ter sido comprada com tempo hábil a passagem para 
seu embarque para esta cidade, conforme e-mail do Conselheiro. 
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: O Presidente deu boas-vindas aos 20 Conselheiros  
presentes no início da sessão, inclusive aos novos que tomarão posse hoje, e aos que 
acompanham à distância esta reunião. Justificou o atraso por estar em outra reunião 
para tratar dos links de internet de alguns Câmpus que estão com dificuldade, como 
Barreiras, Vitória da Conquista, Irecê e Seabra. Essa reunião foi com a diretora da 
RNP. Nesse ínterim, o Presidente estava também esperando formar o quórum para a 
reunião do Conselho. O Prof. Renato da Anunciação informou aos presentes que foi 
procurado por um grupo de estudantes solicitando acompanhar esta reunião aqui na 
sala, mas, enquanto Presidente do Conselho, não autorizou e disponibilizou a sala do 
Reitor para acompanharem via web. Acrescentou que essa atitude se dá pelas 
reclamações de alguns Conselheiros, dizendo que a sala de reunião fica muito cheia 
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e, por ocasião da reunião que tratou da Resolução nº 46/2014, alguns Conselheiros 
foram criticados em função do voto que deram, alguns foram cercados, o que lhes 
causou constrangimento. Explicou que as reuniões do Conselho são transmitidas e os 
que acompanham podem se comunicar on-line com os Conselheiros presentes. O 
Presidente concluiu, dizendo que visa garantir a tranquilidade e a segurança durante 
as reuniões deste Conselho. Não houve manifestações em contrário e os alunos se 
dirigiram à sala do Reitor. O Presidente perguntou se algum Conselheiro quer incluir 
item na parte O que ocorrer da Pauta. O Conselheiro Albertino Nascimento expôs que 
a Resolução nº 41/2014, aprovada para o RSC, retornou da Comissão Permanente – 
CPRSC de Brasília com alguns pedidos de ajustes que foram feitos pela Comissão 
elaboradora, ontem. Solicitou a inclusão para o Conselho aprovar as poucas 
alterações que precisaram ser feitas, a fim do documento ser reenviado à CPRSC em 
Brasília, o mais rápido possível, visando não prejudicar professores que precisam ser 
avaliados ainda este ano, antes de se aposentar, para não perderem o benefício. A 
Conselheira Elis Lopes pediu para incluir informes sobre o fórum da CIS. O 
Conselheiro Georges Rocha pediu para incluir informações sobre a promoção à 
Classe Titular que vem ocorrendo em alguns Institutos e em outros não. O Presidente 
iniciou o Ato de Posse dos novos Conselheiros. Foram empossados os 05 
representantes titulares dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA, eleitos por seus 
pares na última reunião do Colégio de Dirigentes do IFBA, para este novo mandato: 
Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior, Prof. Jaime dos Santos Filho, Prof. Robério 
Batista da Rocha, Prof. Fabíolo Moraes Amaral e a Pedag. Dicíola Figueirêdo de 
Andrade Baqueiro; a representante suplente da APUB – Profª Eloísa Santos Pinto e, 
após declarar a vacância dos representantes da UFBA, tomou posse o novo 
representante titular – Prof. Thierry Corrêa Petit Lobão.   
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: O Senhor Presidente submeteu ao Conselho a 
aprovação da Ata da reunião realizada no dia 26/08/2014, previamente enviada aos 
Conselheiros pela Secretaria do CONSUP. Os Conselheiros aprovaram por 
unanimidade e a Ata seguiu sendo assinada. 
3. Ordem do dia: 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 do 
link: http://webconf2.rnp.br/p33nperhrtm/. 
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. O Presidente passou a palavra para a relatora do 1º ponto. 
3.1 Calendários Acadêmicos - 2014 dos Câmpus que aderiram à greve. Relatora: 
Conselheira Paula Roberta Sá do Nascimento. A relatora apresentou seu Parecer, 
constante no Processo nº 23278000837/2014-16. Explicou que analisou os 
Calendários enviados pela PROEN dos Câmpus Santo Amaro e Salvador. Destacou 
que os Calendários do Câmpus Salvador foram alterados em função do período de 
greve, porém não houve um grande impacto porque a greve foi parcial. Constatou isso 
comparando os Calendários do Câmpus elaborados antes da greve. Observou que 
para os Cursos Superiores do Câmpus de Salvador houve um impacto maior, mas as 
alterações foram feitas a contento. Quanto aos Calendários do Campus Santo Amaro, 
a relatora viu que as alterações feitas contemplam o que foi solicitado anteriormente. A 
relatora concluiu dizendo que é favorável à aprovação dos Calendários desses 
Câmpus, havendo poucos ajustes a serem incluídos, a saber, para o Câmpus de 
Salvador: Integrado – inserir a data da escolha do representante de turma, 
Subsequente 2014.1 - inserir a data de publicação dos resultados finais e Superior 
2014.2 – inserir as datas dos exames finais. A relatora destacou que provavelmente  
será modificado esse último item, já que será ponto desta Pauta as alterações nos 
critérios de avaliação dos Cursos Superiores do Câmpus de Salvador. Para o Câmpus 
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de Santo Amaro, a relatora apontou: Subsequente 2014.2 – inserir a data do Conselho 
diagnóstico, Superior 2014.1 – inserir a data de publicação dos resultados parciais de 
aprendizagem, exames finais e dos resultados de resultados finais de aprendizagem e 
Superior 2014.2 – inserir a data de publicação dos resultados parciais de 
aprendizagem e exames finais. O Presidente abriu para manifestação dos 
Conselheiros, informando que o tempo regimentar é de 2 minutos. O Conselheiro 
Georges Rocha disse que o tempo será insuficiente e se inscreverá sucessivas vezes, 
porque o Câmpus Salvador está passando por um problema difícil e que, infelizmente,  
não foi captado pela relatora, talvez em função dela não viver a realidade do Câmpus. 
Acrescentou que 120 professores do Câmpus Salvador pararam suas atividades 
durante 7 semanas. A proposta de Calendário apresentado para o Subsequente está 
prevendo 11 dias para repor 7 semanas de aulas. Exemplificou que, um professor que 
tem 2 aulas por semana, como ele, teria 14 encontros para repor em 11 dias, e, assim 
não será possível fazer a reposição. Ontem ele apresentou proposta para sua 
disciplina do Subsequente e não dará para fazer a reposição nos 11 dias. Quanto ao 
Integrado, disse que o prejuízo acadêmico será menor, mas existe, porque terá que 
diluir as 7 semanas de aulas durante o ano. Para o Superior o impacto também será 
menor, porque se alterou a data final de término do Calendário, houve esse bom 
senso. Acrescentou que o que se está discutindo aqui é a qualidade da reposição de 
aulas. Defendeu que o Calendário trazido para aprovação significará que não terá 
tempo para a reposição de conteúdo. Trouxe outra proposta elaborada por alguns 
professores de alguns departamentos para atender a categoria mais fragilizada que 
são os alunos do Subsequente. Segundo o Conselheiro Georges Rocha, o Calendário 
seria um pouco mais estendido para diminuir o prejuízo sobre esses alunos. O 
Conselheiro pediu reinscrição para concluir sua fala. O Presidente passou para o 
próximo inscrito. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que o Calendário 
encaminhado foi aprovado, conforme orientação deste Conselho, em reunião com a 
participação dos estudantes, da Diretoria de Ensino, das Coordenações e 
Departamentos de Curso. Particularmente, quanto ao Subsequente, cada 
Coordenação avaliou a quantidade de dias parados referente à greve. O professor que 
não tem tempo para repor é porque teve falta a mais. Foi feito um estudo disciplina por 
disciplina dos 5 cursos Subsequentes do Câmpus. Afirmou que tem curso com apenas 
1 disciplina em greve. Pediu para não confundir o que está sendo avaliado aqui. As 
faltas referentes ao período de greve e outras faltas que o professor tenha. No último 
caso, o professor terá que ver como vai repor, sob pena de responder por isso. 
Afirmou que tem carga-horária suficiente para repor porque o estudo foi feito 
minuciosamente. A relatora, com a palavra, disse que fez a análise do Calendário 
encaminhado e não tem a vivência do Câmpus porque não trabalha lá, mas não sabe 
por que não foi acessada pelos professores do Câmpus Salvador que estão 
insatisfeitos com o Calendário encaminhado. Como relatora dos Calendários, reiterou 
que não foi acessada de nenhuma forma dentro desse 1 mês, entre a última reunião e 
esta, para fazer comparação entre a contraproposta de Calendário e o que ela 
recebeu. A Conselheira Eloisa Pinto disse que foram realizadas várias reuniões para 
discutir os Calendários do Câmpus Salvador e estudos foram feitos com a participação 
do Grêmio Estudantil. Afirmou que os alunos do Subsequente informaram no 
departamento que já foi feita a reposição e no Superior também. O Conselheiro 
Georges Rocha disse que o CONSUP é superior a qualquer outra coordenação e que 
qualquer outro fórum deliberativo. Concordou que professores podem ter outras faltas, 
mas reiterou que, matematicamente, é impossível repor 7 semanas de greve em 11 
dias. Destacou que foi aprovado pela primeira vez no Câmpus Salvador que a 
reposição não poderá ocorrer em turno oposto. Destacou que a proposta que trouxe 
está, objetivamente, pedindo ampliação de pelo menos 3 dias no Calendário do 
Subsequente e que o professor possa fazer a reposição em turno oposto, quando 
possível, para o Integrado, como ocorreu em outros momentos no Câmpus Salvador. 
Concluiu que deixará a proposta com a relatora. A Conselheira Solange Perdigão 
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disse estar tentando entender, considerando que a greve foi de 5 de maio a 14 de 
julho, seriam 20 encontros para quem tem aulas às terças e quintas. Perguntou como 
foi equacionado isso para repor em 11 dias. O Conselheiro Albertino Nascimento 
respondeu que nos 11 dias dá para repor as cargas-horárias. Tem cursos que tiveram 
apenas 1 disciplina em greve e nos 11 dias os que vão repor poderão usar todos os 
horários. Por isso que não foi aprovada reposição no turno oposto. Os cursos noturnos 
ainda terão os sábados. O estudo foi feito minuciosamente, reiterou, curso por curso e 
disciplina por disciplina, considerando todas as variáveis, e com a participação de 
todos os interessados essa proposta apresentada foi vencedora por 11 votos a 5. 
Foram analisadas várias propostas, daí porque o Câmpus não foi a enviou para o 
Conselho dentro do prazo, visando garantir o amplo debate interno. O Conselheiro 
concluiu, dizendo que a proposta vencedora é a proposta oficial do Câmpus Salvador. 
O Conselheiro Georges Rocha perguntou, por questão de ordem, qual a sistemática 
adotada para adequar os 11 dias de reposição às 7 semanas de greve. O Conselheiro 
Albertino Nascimento disse que já explicou. Turmas que têm 2 horas-aulas em 7 
semanas são 14 aulas, em uma semana de 5 dias tem 20 horas-aula, sem contar o 
sábado. Defendeu que é impossível que não dê para repor. O Conselheiro Georges 
Rocha pediu para relatar o caso da sua turma do Subsequente de Mecânica que não 
tem aulas aos sábados porque os alunos trabalham. Ele tem 9 dias para repor dentro 
dos 11 dias de reposição do Calendário. Como ele e a professora de Sociologia da 
turma entraram em greve, ele dá 2 aulas por semana e ela também, são 28 aulas para 
9 dias, 36 horas. Se tiver mais um professor em greve nessa turma, já era, disse o 
Conselheiro. Destacou que é antipedagógico um professor dar 4 horas de aulas 
seguidas, não tem resultado prático. O Conselheiro pediu para registrar que não quer 
alterar o Calendário, até porque não participou das discussões por estar com outras 
demandas, mas a proposta é ampliar os 3 dias para o Subsequente e poder dar aulas 
no turno oposto, quando possível, para o Integrado. O Conselheiro Albertino 
Nascimento disse que há prazo para entrega de documentos para análise do 
Conselho. Afirmou que as alterações pedidas pelo Conselheiro Georges Rocha 
impactam no Calendário aprovado no Câmpus. O Presidente submeteu ao Conselho a 
votação das propostas: 1- aprovação dos Calendários dos Câmpus de Salvador e de 
Santo Amaro apresentados, na íntegra, pela relatora; 2 – aprovação dos Calendários 
com as alterações pedidas pelo Conselheiro Georges Rocha, em relação aos 
Calendários do Câmpus Salvador. Houve 15 votos favoráveis à aprovação dos 
Calendários apresentados pela relatora, 4 votos para a 2ª proposta e 2 abstenções. 
3.2 Continuação da Revisão dos documentos aprovados pela Resolução nº 23, 
de 29.04.14:a)Política de Assistência Estudantil - AE 
                      b)Documento de Diretrizes da Política Estudantil 
Relatora: Conselheira Solange Alves Perdigão, com a palavra, perguntou sobre o 
encaminhamento a ser adotado, haja vista que na última reunião ela apresentou o 
Parecer, constante no Processo nº 23278000830/2014-96, e foi feita a discussão 
acerca das alterações solicitadas pela PROEN. O Presidente pediu que os 
Conselheiros se inscrevessem para fazer os seus destaques, já que este Processo 
está na Pauta há duas sessões e os documentos estão na Pasta do CONSUP desde 
então, para consulta. A relatora poderá fazer suas observações ao longo dos 
destaques. Os presentes concordaram. O Conselheiro Albertino Nascimento iniciou 
falando da legislação da Assistência Estudantil - AE e da forma como o MEC faz a 
divisão dos recursos da AE. Propôs que fosse definido um percentual dos recursos da 
AE para a iniciação científica. O Conselheiro Esaú Muniz perguntou se o percentual 
seria definido dentro dos 25% ou dentro dos 100%. O Conselheiro Albertino 
Nascimento disse que ficaria tudo como está e somente seria definido aqui um 
percentual para ser destinado à Pesquisa, já que isso não vem ligado ao bojo dos 
recursos da AE. Explicou que essa decisão não entraria em conflito com a legislação. 
A Conselheira Paula Roberta relembrou que a Iniciação Científica passou a compor o 
Programa de Assistência ao Estudante dentro do PAAE, depois de alteração no 
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CONSUP. Falou que isso está muito confuso dentro do PAAE. Defendeu que fosse 
feito o retorno da Iniciação Científica para os Programas Complementares e que o 
percentual fosse definido por Câmpus, de acordo com a realidade de cada um. A 
relatora falou da discussão sobre os critérios socioeconômicos e meritocrático, que 
ocorreu nas reuniões anteriores, quando ficou definido que o recurso para a Iniciação 
Científica seria retirado do total de 100% que vem para a AE. Reiterou que o conflito é 
na legislação do PENAES e não interno ao IFBA. Afirmou que o Decreto do PENAES 
vem para equilibrar as condições de estudo e de permanência do educando. A 
pesquisa com critério meritocrático não se inclui no PENAES e, por isso, acha que não 
faz sentido retirar desse recurso algo que não esteja baseado no PENAES, ou seja, no 
critério socioeconômico. O Conselheiro Jaime Filho disse que gostaria de fazer alguns 
adendos à proposta que está sendo discutida, porque ele teve acesso no dia anterior. 
O Presidente voltou a explicar que dentro da lei orçamentária é um programa “guarda-
chuva” e a rubrica 18 cai na AE, já que o programa é elaborado assim. Pode ter havido 
um erro no nome dado ao Programa de AE, segundo o Presidente, já que tudo ligado 
ao estudante cai nessa ação orçamentária. É preciso fazer um desmembramento dos 
25%. As bolsas de iniciação científica têm que voltar para os 25% e não ficarem dentro 
dos 75%. Defendeu a mudança nos artigos 33, 40, 68, 89 e 123, que também fala da 
autonomia e do caráter decisório. Explicou que todo artigo que fala do cunho decisório 
o gestor não pode delegar a outro por causa da Lei 8.112. Acrescentou alteração no  
artigo 145 do documento Normativo. Os Conselheiros e o Presidente fizeram 
considerações acerca das suas percepções dentro dos temas em discussão. O 
Presidente defendeu os pedidos da PRPGI quanto a alteração do artigo 31 do 
documento da Política Estudantil e dos artigos 145 e 148, ficando sem efeito os artigos 
149 ao 159. Afirmou que os documentos do IFBA estão errados e deve haver uma 
separação do que é orçamento. Defendeu que fossem separadas as bolsas de 
iniciação, de extensão e complementares, no Câmpus, antes do recurso ir para a AE. 
O Conselheiro Esaú Muniz disse que a Pró-Reitora Rita Nano falou, no evento do PDI, 
que 10% das bolsas são financiadas pelo IFBA, através do PENAES, e os outros 90% 
vem das agências de fomento. O Conselheiro defendeu que os 10% seja usado para 
os estudantes que precisam ser incluídos na pesquisa por estarem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica. O Conselheiro Robério Rocha disse que o PENAES é 
para o educando do ensino superior e está aberto aos Institutos Federais por serem de 
ensino superior. O PENAE é outro programa do governo para alimentação escolar. 
Associar a divisão a uma política maior fica confuso, disse o Conselheiro. O 
Conselheiro Albertino Nascimento falou que há 5 anos tem ocorrido a divisão da 
pesquisa e da extensão no Instituto. Enquanto rede, os IFES estão se consolidando 
em relação a isso. Defendeu a divisão do percentual e que o montante seja definido 
em cada Câmpus, mas que o Conselho destine um percentual dessa rubrica que o 
MEC chama de AE para ser administrado pela Pesquisa e pela Extensão em cada 
Câmpus. O Conselheiro Eduardo Marinho falou do crescimento da Pesquisa há 6 anos 
e que não é do interesse do Conselho o retrocesso e sim o avanço. Acrescentou que a 
proposição colocada pelo Conselheiro Albertino Nascimento traz a dificuldade para o 
Conselho de como viabilizar esse orçamento. Administrativamente, definir, dentro do 
orçamento institucional, que vai ter o recurso X para pesquisa dentro do parâmetro 
meritocrático e vai ter o recurso Y dentro do PENAES, evita o conflito interno. A 
Conselheira Dicíola Baqueiro disse que se preocupa com as proposições feitas: a 
separação dos recursos a critério do Conselho do Câmpus, que é eleito, e a 
proposição de separação orçamentária, mas acha que podem avançar um pouco 
fortalecendo a pesquisa e a extensão nos Câmpus. A relatora disse que a solução que 
foi buscada em outros momentos no CONSUP foi a colocada pelo Conselheiro Esaú 
Muniz de trabalhar a pesquisa dentro do PENAES, sendo 10% para atender os 
estudantes com maior vulnerabilidade. Defendeu que a decisão fosse mantida porque 
partiu do Conselho. O Conselheiro Thierry Lobão disse que problemas complexos não 
admitem soluções simples, mas fez o adendo sobre o cuidado que se deve ter para 
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não confundir ações da AE e com ações destinadas ao fomento à pesquisa, sob pena 
de criar um problema maior para o futuro. Defendeu que o incentivo à Pesquisa e 
Extensão ocorre sob aspectos meritocráticos e não socioeconômicos. O Presidente 
explicou a movimentação orçamentária, dizendo que em 1º de janeiro fica disponível 
1/12 para iniciar o programa de AE, mesmo que a lei orçamentária ainda não tenha 
sido aprovada. Se o processo de seleção demorar, continua o programa enquanto faz 
a seleção. O aluno que está no programa sabe que ele poderá sair se entrar alguém 
mais vulnerável que ele. Pediu que as assistentes sociais ficassem atentas para 
continuar pagando ao tempo em que fazem a seleção. O Conselheiro Georges Rocha 
disse que a Rede Federal está com uma expansão agressiva. Destacou que os altos 
índices de evasão no IFBA podem estar ligados à falta de AE adequada, 
principalmente no interior. Pediu que o Reitor pressione o MEC e leve para o CONIF 
solicitação para ampliar os recursos da AE. Reportando-se à fala do Conselheiro 
Thierry Lobão, o Conselheiro Georges Rocha discordou que a pesquisa seja 
prioridade e que não entre a questão social. Argumentou que se fosse assim não se 
poderia adotar a quota para ingresso com critérios sociais. Defende que aja quota para 
pesquisa, como o PIBIT para afrodescendentes, que ainda não foi regulamentado no 
Estado, no IFBA, apesar da Bahia ser uma diáspora africana, concluiu o Conselheiro. 
O Conselheiro Thierry Lobão pediu direito de resposta. Esclareceu que não foi 
compreendido e que será mais rasteiro na sua colocação para ser mais claro. 
Destacou que falou de complementação, afirmando que não é contra o auxílio para 
quem precisa de auxílio. Mas, no mundo todo, a pesquisa é meritocrática. Seria o caso 
de fazer uma complementação para auxílio ao pesquisador que necessite disso, mas 
isso seria outra bolsa, não a bolsa destinada à pesquisa, como vem no CNPQ, 
exemplificou. Poderia se incluir bolsas duplas, por isso, falou em uma 
complementação, porque que são coisas distintas. O Presidente esclareceu que tem 
lutado pela ampliação do recurso da AE. Relatou que, quando a gestão de Profª 
Aurina iniciou, em 2006, tinha 90.000 reais destinado para a AE em 5 unidades. Já em 
2008 chegou à R$ 900.000,00 e a partir de 2009, com o advento do Instituto, o 
Governo criou o Programa da AE e jogou tudo lá. Nesse momento, entraram na Sala 
de Reunião, o Conselheiro suplente Jairo Mota e o grupo de estudantes que foi 
encaminhado à sala do Reitor para acompanhar a reunião via web. O Presidente, 
reportando-se ao grupo de estudantes, disse que não foi autorizada a entrada e se 
permanecerem a reunião será suspensa, ficando e todos os atos realizados ad 
referendum. O Conselheiro Israel Fernando falou ao Presidente que os alunos querem 
acompanhar. O Presidente reiterou que os alunos têm 5 representações no Conselho 
e a reunião está sendo transmitida via web em todo o Instituto. Um aluno solicitou a 
entrada e foi disponibilizada a sala do Gabinete da Reitoria para acompanharem via 
web e que a demora se dá para criação do link. Pediu para não se interromper a 
sessão. Solicitou que o técnico Handerson fosse à sala do Reitor para agilizar o link.O 
Conselheiro Georges Rocha disse que está havendo um retrocesso no que foi 
decidido aqui, antes. O Presidente disse que aqui não é palco de eleição mais nem é 
para outro tipo de ação. Afirmou que não vai submeter os Conselheiros externos a 
esse movimento. O Conselheiro Georges Rocha disse que a comunidade está sendo 
retirada. O Presidente respondeu que a comunidade está presente no movimento 
democrático e não vai submeter o Conselho a constrangimento. Relatou que na última 
reunião para aprovação da Resolução 46, teve Conselheiro que foi, lá embaixo, 
constrangido pelo movimento que estava aqui. Afirmou que ato democrático é você, no 
seu Câmpus, se dirigir ao seu Conselheiro, conversar com ele e convencê-lo. Aqui é 
momento desse Conselheiro já vir com suas posições formadas para o debate. Não é 
para os Conselheiros virem aqui serem pressionados, humilhados, serem caluniados, 
como já ocorreu e submeter o Conselho a isso. E se isso acontecer, disse o 
Presidente, encaminhará à Correição e à Comissão de Ética. Acrescentou que todos 
os Conselheiros foram eleitos e têm amplo acesso.O debate ocorre nos Câmpus, 
afirmou. O Conselho tem representação de todos os Câmpus. O Presidente, então, 
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perguntou se o Conselheiro Georges Rocha e os Conselheiros do segmento discente 
trouxeram algum encaminhamento dos estudantes em relação ao que está sendo 
discutido. Não houve resposta. O Conselheiro Israel Fernando concordou com o 
Conselheiro Georges Rocha que é um retrocesso não permitir que as pessoas possam 
participar, assistindo a reunião. Os estudantes não vieram para atrapalhar, concluiu o 
Conselheiro. O Presidente afirmou que todos os estudantes do Instituto estão 
assistindo via web e podem se comunicar com seus Conselheiros. O Conselheiro 
Israel Fernando disse que nem todos os Conselheiros estão com um computador à 
mão. O Presidente pediu para registrar que o aluno de Geografia, Jairo Mota, está 
filmando sua imagem sem autorização e poderá ser acionado pela Polícia Federal. O 
Conselheiro Jaime Filho manifestou que os Conselheiros poderão acionar  
juridicamente, via a legislação federal, porque são gestores públicos. O Presidente 
pediu a desocupação do ambiente. O Conselheiro Georges Rocha pediu para fazer 
uma reflexão sobre o que acabaram de vivenciar. O Presidente negou, justificando que 
dará continuidade à Pauta e qualquer manifestação poderá entrar na parte O que 
ocorrer. O Conselheiro Georges Rocha afirmou que o Presidente está quebrando  
acordo anterior. O Presidente afirmou que está cumprindo o Regimento do Conselho 
Superior do IFBA. O Conselheiro Georges Rocha afirmou que o Regimento é omisso 
quanto à participação da comunidade. O Presidente discordou e disse que está 
garantida a participação da comunidade a partir da eleição dos Conselheiros, da 
transmissão da reunião via web para toda a Instituição e com livre manifestação via 
internet. Acrescentou que a reunião não será transformada em palco para 
autopatrocínio ou autopublicação da imagem. O Conselheiro Georges Rocha disse 
que o Regimento já estava aprovado quando foi acordado no Conselho que membros 
da comunidade poderiam participar de forma ordeira aqui, e, havendo qualquer 
excesso, poderia ser aplicada a legislação. Defendeu que não se justifica o 
impedimento da participação da comunidade. O Presidente afirmou que a comunidade  
regimental, estatutária, está no ato da eleição dos seus pares por Câmpus, inclusive 
não pode haver dois representantes do mesmo Câmpus dentro de cada segmento 
para garantir a participação do maior número possível dos Câmpus. A participação dos 
Câmpus está quando se procura seus Conselheiros para ponto por ponto da Pauta, 
negociar, para ele trazer a posição coletiva e não individual de suas comunidades e 
representações. Até o momento nenhum Conselheiro trouxe à discussão essa pauta 
dos estudantes. O que está ocorrendo demonstra que o Conselheiro não negociou 
com sua base o que vem discutir aqui ou a sua base não confia no seu Conselheiro e 
vem pressionar. Afirmou que só isso justifica trazer a comunidade aqui para dentro 
para pressionar os outros Conselheiros. Concluiu, dizendo que se a comunidade não 
confia na sua base, peça o cancelamento da eleição e uma nova eleição. O 
Conselheiro Georges Rocha afirmou que a posição do Presidente é unilateral e 
política, não prevista no Regimento. O Presidente disse que o Conselho é político e 
essa é uma posição do Conselho porque é regimental e que não irá mais debater 
sobre isso. O Conselheiro Jaime Filho pediu, por questão de ordem, a continuação da 
Ordem do Dia. O Presidente deu continuidade à Pauta e fez os encaminhamentos das 
propostas da AE para votação: proposta 1 com a aprovação do Parecer da relatora, na 
íntegra, e proposta 2, aprovação com os adendos da PRPGI e do Presidente, já 
apresentados. Houve 9 votos favoráveis à proposta 1 e 12 votos favoráveis à proposta 
2, sem abstenções. Quanto aos adendos do Conselheiro Jaime Filho, serão enviados 
à relatora e, caso não tragam mudanças no conteúdo, poderão ser feitos pela relatora, 
caso contrário, os documentos voltarão para apreciação do Conselho. Os presentes 
concordaram com o encaminhamento dado. O Presidente deu intervalo para o almoço, 
às 12:30h, e o retorno da sessão ocorreu às 13:55h, com o quórum de 17 
Conselheiros. O Presidente iniciou a sessão e o Conselheiro Israel Fernando pediu a 
inversão da Pauta, antecipando o ponto 3.7 que é de interesse dos estudantes que 
estão acompanhando na sala do Reitor. O Presidente justificou a ausência do relator, 
Conselheiro Edson Brito, que perdeu o avião. O Conselheiro Jaime Filho, solicitou 
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apresentar o Parecer do relator Edson Brito. O Conselho acatou e o relato passou a 
ser apresentado. 3.3 Alteração dos Critérios de Avaliação dos Estudantes dos 
Cursos Superiores do Câmpus de Salvador. Relator: Conselheiro Edson Machado 
de Brito, substituído, pelo Conselheiro Jaime dos Santos Filho. O Parecer consta no 
Processo nº 23278001853/2014-18 e foi lido pelo Conselheiro Jaime Filho aos 
presentes, sem interferências. Foi destacado no Parecer que o relator Edson Brito 
levou em consideração as duas propostas apresentadas ao CONSUP, sendo que a 
primeira foi discutida e deliberada em reunião envolvendo a representações docente e 
discente, além das coordenações dos cursos superiores, e a segunda proposta foi 
discutida e aprovada pelo corpo discente e suas legítimas representações, e 
encaminhada pela Direção Geral do campus ao CONSUP. Apesar da existência de 
propostas divergentes, no momento, o diálogo ocorre no sentido de buscar a 
alternativa mais viável, menos impactante para a Instituição e para o corpo discente, 
seguindo as experiências institucionais que tem apresentado resultados positivos entre 
as instituições de ensino superior no país. Foram apresentadas as duas propostas e o 
relator Edson Brito registrou que a proposta objetiva dos alunos sobre as alterações 
nos critérios de avaliação dos estudantes dos Cursos Superiores do IFBA, Câmpus de 
Salvador, seja incorporada no documento apresentado pela Diretoria Geral do 
Câmpus de Salvador ao CONSUP. A redação do documento deve ser alterada, 
fazendo-se um breve histórico sobre a dinâmica do processo. Por outro lado, ressaltou 
que a proposta apresentada pelos alunos não apresenta as características formais que 
o documento exige. Além disso, a proposta não se reporta à obrigatoriedade mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência dos alunos às aulas, em 
conformidade com que estabelece a Lei 9394/96 – LDBN. O voto do relator Edson 
Brito é pela aprovação das alterações nos critérios de avaliação dos estudantes dos 
cursos superiores do IFBA do Câmpus de Salvador, desde que sejam realizadas as 
alterações indicadas no Parecer. O Presidente explicou que o relator Edson Brito 
mandou e-mail e entrou em contato, já agora, explicando o problema com o embarque 
e, cumprindo o Art. 23 do Regimento do CONSUP, parágrafo 2º, foi feita transferência 
do relato. Em seguida, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O 
Conselheiro Eduardo Marinho disse que não viu no Parecer uma avaliação do antes e 
do depois de algumas dessas universidades que fizeram essa troca de critérios. 
Acredita que para o professor fica melhor ter três provas e para o aluno pode ficar 2 
pontos a menos, mas existem provas e provas, pode ficar mais difícil tirar um 5 do que 
tirar um 7. Houve várias reuniões no IFBA com grupos de professores e eles 
acordaram pelo meio termo, média 6 e a prova final. O Conselheiro Albertino 
Nascimento disse que são duas proposições, uma oriunda da maioria dos Colegiados 
com média 6 e uma prova substitutiva, e a proposição dos estudantes da média 5 e a 
Direção mandou também para o CONSUP. Preliminarmente, foi acordado entre os 
colegiados, havendo necessidade pedagógica e administrativa, pelo fim da prova final, 
mas os estudantes não concordaram. Não havendo consenso, a proposta enviada 
pela Direção foi a que teve maioria dos votos, então, ela foi enviada para o órgão 
máximo, que é o Conselho, mas, depois os estudantes voltaram atrás e a proposta 
deles também foi enviada pela Direção, respeitando o processo democrático, concluiu 
o Conselheiro Albertino Nascimento. O Conselheiro Thierry Lobão disse que pode falar 
do seu Instituto, não da Universidade como um todo. No seu Instituto foram feitas 
várias estatísticas sobre essa troca de critérios e foi constatado que, com relação aos 
alunos que iam à prova final, não houve grande mudança entre o número dos que 
foram reprovados. Alunos abandonam todas as provas e esperam ser aprovados na 
prova final. Essa adoção da nova modalidade, sem prova final, atendeu também aos 
pedagogos. Do ponto de vista dos alunos que poderiam ser prejudicados não houve 
quase nenhuma alteração e quem tinha condições de ser aprovado melhorou com o 
fim da prova final. A grande vantagem é que essa medida desafogou todo o processo 
de matrícula e de calendário acadêmico. Foi bem positiva a adoção dessa medida, 
concluiu o Conselheiro. Seguiram-se outras manifestações acerca das percepções 
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sobre o tema em discussão. Entre elas, o Conselheiro Robério Rocha alertou para não 
ferir a LDB, no Art. 12, tópico 5. Depois o Conselheiro Luciano Cerqueira leu o Art. 12 
e os seus incisos. A Conselheira Solange Perdigão defendeu que não sejam votadas 
agora essas mudanças, mas que sejam levadas para a discussão das Normas 
Acadêmicas do Ensino Superior. O Conselheiro Albertino Nascimento explicou que a 
aprovação da mudança dos critérios seria em caráter temporário, vigoraria até a 
definição das Normas Acadêmicas para todo o Instituto. A Conselheira Dicíola 
Baqueiro perguntou se, com a aprovação da mudança dos critérios, ficaria aberto para 
adoção por outros Câmpus como piloto, até as Normas Acadêmicas. O Conselheiro 
Fernando Bulhões perguntou qual é a previsão da PROEN para as Normas 
Acadêmicas. O Presidente respondeu que até o final do ano haverá a proposta para 
aprovação. O Conselheiro Georges Rocha propôs aprovar o relato e condicionar a 
permanência desse modelo à apresentação de um relatório com o novo plano 
pedagógico. Após as manifestações e contribuições dos Conselheiros, O Presidente 
organizou a votação, com os seguintes desdobramentos: 1- aprovação do Parecer do 
relator com a média final 5 e vigência até as Normas Acadêmicas, 2 - aprovação do 
Parecer do relator com a média final 6 e vigência até as Normas Acadêmicas e 3 - 
retirar a proposta da pauta e discutir junto com a elaboração das Normas Acadêmicas. 
Para essas três proposições, houve: 14 votos favoráveis à proposta 1, 1 voto para a 
proposta 2, 4 votos favoráveis à proposta 3 e 1 abstenção; Quanto à saída ou não da 
prova final, houve: 12 votos favoráveis à retirada da prova final, 2 votos pela 
permanência da prova final e 5 abstenções; Quanto à inclusão ou não da prova 
substitutiva com média 5, houve: 19 votos favoráveis a não inclusão da prova 
substitutiva, 8 votos a favor da inclusão da prova substitutiva e 3 abstenções; Quanto à 
média ser aritmética ou ponderada, obteve-se: 14 votos favoráveis à média aritmética, 
2 votos favoráveis à média ponderada e 4 abstenções; Finalizando, foi votado se a 
adesão dos demais Câmpus seria a partir de solicitação de inclusão ou não, e, por 
unanimidade, foi decidido que outros Câmpus, além do Câmpus de Salvador, 
deveriam solicitar sua adesão. O Conselheiro Albertino Nascimento pediu para 
esclarecer que o seu voto não é o voto do Diretor do Câmpus Salvador, mas 
acompanha do Colégio de Dirigentes, onde foi acordado que os 5 representantes aqui 
no Conselho acompanhariam o voto do relator. Concluído este ponto, o Presidente 
passou ao próximo da Pauta. 
3.4 Projeto do Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo do Câmpus de   
Barreiras. Relator: Conselheiro Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O relator passou 
a apresentar o seu Parecer que consta no Processo nº 23278001287/2014-44. 
Explicou ao Conselho que pediu para retirar o processo da Pauta, anteriormente, e 
todas as sugestões que fez de alterações foram plenamente atendidas, inclusive a 
alteração no número de disciplinas. Apontou pequenos ajustes que estão de vermelho 
no PPC em anexo, mas são ajustes de forma e não de conteúdo. Ressaltou que esse 
será o 1º curso de Arquitetura no interior da Bahia e tem demanda no Estado como um 
todo. Em Barreiras, a UFOB oferecerá curso de Engenharia Civil e o curso de 
Arquitetura do Câmpus de Barreiras será complementar. O relator pediu para ajustar 
algumas datas e anexar o fluxograma. Acrescentou que falta a obra física, acervo 
bibliográfico e a contratação de professores. Votou pela aprovação do Projeto, 
condicionado ao pronunciamento da PROEN, para entrar em funcionamento. 
Destacou que o Câmpus de Barreiras já tem o código de vagas para os docentes do 
curso e que o Câmpus tem o Curso Técnico de Edificações, cumprindo o papel da 
verticalização. O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro 
Fabíolo Morais pediu para constar no Parecer, no item 8c, que as atividades de 
pesquisa e extensão fossem, preferencialmente, realizadas fora do Instituto para 
valorizar as atividades e seminários. O Conselheiro Jaime Filho pediu a padronização 
do termo Câmpus, palavras estrangeiras em itálico. Outras observações do 
Conselheiro já tinham sido corrigidas. Falou que a ementa de Instalação Elétrica está 
muito vasta para uma única disciplina. O Conselheiro Georges Rocha lembrou que a 
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contratação de novos professores foi destacada pelo Conselheiro Fernando Bulhões 
em outras reuniões, como condição necessária para manter a condição mínima da 
carga-horária. Perguntou quantos professores de Arquitetura ou qualificados tem hoje 
o Câmpus para implementar o curso e quantos poderão ser contratados. A 
Conselheira Dicíola Baqueiro respondeu que o Câmpus tem 3 Engenheiros Civis, 
sendo 3 mestres e 2 especialistas, tem 2 arquitetas, sendo que 1 está em doutorado 
na Espanha, retornando em dezembro, 1 em mestrado na FACED, e 1 substituto. O 
curso precisa, até o final, de 5 Arquitetos no total. Até 1 ano e meio precisamos  de 3 
professores Arquitetos, tem 2 e já pediu a contratação de 2. Dentro do estudo do 
Câmpus, os 3 primeiros anos já estão atendidos, exceto a situação de Matemática que 
terá de contratar mais 2 professores. A Conselheira agradeceu o relato feito e 
destacou que o projeto veio para o Conselho desde 2012 e foi tirado da Pauta várias 
vezes, pela demanda de processos mais urgentes e destacou que o Projeto foi feito 
com muito cuidado. Elogiou a comissão da PROEN e ao relator. O Presidente 
esclareceu que a PROEN foi solicitada por ele para que trabalhe primeiro os Cursos 
Superiores a partir da implantação até o reconhecimento desses cursos, seguindo as 
regras dos MEC. Também  a projeção docente até o último ano junto ao banco atual e 
a partir do processo de reformulação acadêmica, será discutida a verticalização dos 
cursos nos Câmpus do IFBA, incluindo as Tecnologias na verticalização. Alguns 
currículos que estão sendo aprovados sofrerão reformulação a partir da verticalização. 
A Conselheira Solange Perdigão perguntou em que momento voltará o documento da 
AE para os adendos dos Conselheiros. O Presidente ratificou que foi acordado que 
não havendo propostas enviadas à relatora que mudem o conteúdo, o documento foi 
dado como aprovado, caso contrário, voltará em outro momento. O Presidente iniciou 
a votação que alcançou 20 votos favoráveis ao Parecer do relator, unanimidade.  
3.5 Ficha de Avaliação do Desempenho Docente e Tabela de Distribuição de 
pontos. Relator: Conselheiro Fernando Augusto P. de B. Carvalho. O relator 
apresentou seu Parecer, constante no Processo nº 23278.000830/2014-96. Afirmou 
que houve reuniões com a CPPD para ser coerente com a Resolução nº 46/2014. A 
estrutura do documento anterior foi mantida, os fluxos operacionais também. O voto do 
relator foi pela aprovação do Barema apresentado. Acrescentou que, após o 
encaminhamento do Barema para o Conselho, o presidente da CPPD achou difícil o 
documento em termos de preenchimento e fez sugestão de mudança, por isso, o 
relator pediu para apresentar o Barema com a apresentação alterada. Os 
Conselheiros concordaram. O relator fez a apresentação do documento no formato 
que não constava no Processo e do anexo com a relação das pontuações como 
devem ser feitas. O Conselheiro Georges Rocha perguntou se houve mudanças na 
pontuação dessa proposta em relação a anterior. O relator respondeu que houve 
mudanças na pontuação, inclusive para enquadrar o professor de 20h, no primeiro 
quadro, usando o mesmo peso e a mesma medida para o professor de 40h. A 
Conselheira Solange perguntou quando o documento foi postado na Pasta e se o 
documento apresentado é a proposta e quem foi consultado. O relator respondeu que 
foi consultada somente a CPPD. O Presidente disse que a secretaria informa que o 
Barema foi postado 10/09/14 e o Parecer não foi postado. O relator relembrou que foi 
encaminhamento da última reunião do CONSUP, por ocasião da carga-horária, que a 
CPPD elaborasse a Ficha de Avaliação Docente e o Barema, dialogando com o 
relator, e isso foi feito. A Conselheira Solange Perdigão perguntou em que momento 
os docentes foram consultados, como categoria para construção dessa proposta. O 
relator respondeu que em nenhum momento. O Conselheiro Georges Rocha 
relembrou que a Resolução nº 46/2013 foi aprovada em lugar da Resolução 13/2008, 
o Barema foi aprovado lá e isso implicaria numa mudança da avaliação de 
desempenho docente. O documento foi encaminhado para a CPPD. Sugeriu que seria 
mais prudente, já que houve uma mudança substancial, que fosse colocado para 
consulta pública. O Conselheiro Jaime Filho pediu que o relator terminasse a relatoria 
para depois fazerem os questionamentos. Foi acordado assim. O relator concluiu a 
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relatoria. O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro 
Jaime Filho disse que alguns pontos falados não foram colocados nos documentos 
para o CONSUP. O relator disse que o documento apresentado é para auxiliar ao 
professor no preenchimento. O Conselheiro Jaime Filho disse que a pontuação não 
condiz com a realidade e fez pedido de vistas. O Conselheiro Georges Rocha disse 
que o pedido de vistas atrasaria o processo. O Conselheiro Jaime Filho disse que as 
contribuições podem ser enviadas ao próximo relator. O Presidente, considerando o 
pedido de vistas, interrompeu o ponto, de acordo com o Regimento. A Conselheira 
Solange Perdigão destacou que aqui somos representantes e só podem ser 
encaminhadas as propostas com documentos postos na Pasta para interagirem com o 
relator. O Presidente deu continuidade à Pauta.  
3.6 CPA – relatório e encaminhamentos. Relator: Conselheiro Luciano Cerqueira de 
Oliveira. O relator trouxe documentos que foram disponibilizados na Pasta do 
CONSUP e que foram anexados ao Parecer, para consubstanciar a análise 
apresentada e que consta no Processo nº 23278.001286/2014-08. O Parecer foi 
apresentado sem interrupção e o voto do relator foi pelo encaminhamento dos 
documentos para a Correição, a fim de verificar quanto a admissibilidade de abertura 
de Processo Administrativo, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
Também, foi favorável à inclusão de membros na CPA para cumprir o cronograma 
proposto, por entender se tratar de caso omisso a situação da comissão com a saída 
de representantes eleitos. O Presidente abriu para a manifestação dos Conselheiros. 
Entre esses, o Conselheiro Cássio Viana questionou se a Comissão não realizou os 
trabalhos em 3 anos, ela fará agora? O Presidente relembrou que a Comissão faria 
esforços de se recompor e realizar os trabalhos até o final do ano e, nesse ínterim, 
sairia uma comissão eleitoral. O documento de avaliação institucional e apresentar o 
relatório ao final do ano seriam os trabalhos dessa comissão, em paralelo sair a 
eleição da nova comissão. O relator falou que o atual presidente da CPA, Sr. 
Anderson Pignata, mandou, e consta no processo, a recomposição da comissão para 
ser deliberado aqui. O Conselheiro Georges Rocha disse que não viu nenhuma 
justifica plausível para a omissão, ao longo de quase 3 anos, dessa comissão nos 
documentos enviados para a Pasta e defendeu o encaminhamento do relator. Mas 
disse estar preocupado com o trabalho técnico que precisa ser feito e o risco de 
enxertar a comissão com quem não entenda o que é a CPA e a sua importância. O 
Conselheiro pediu para haver uma campanha de esclarecimento e depois ocorrer a 
eleição. Pediu para fazer logo a eleição e o Sindicato ajudaria na campanha para 
trazer pessoas mais comprometidas nesse trabalho. O Presidente disse que a nova 
comissão, mesmo eleita, não poderia começar a trabalhar este ano. A comissão 
precisará ser treinada junto à PRODIN no SINAES, para ter um padrão de avaliação 
nacional. É um processo de levantamento estatístico do Ensino Superior dentro da 
Instituição e a ideia é que na avaliação seguinte os pontos sejam corrigidos. O 
SINAES tem reuniões semestrais, anuais, para apresentação dos resultados etc. Foi 
pedido o cronograma até dezembro e Anderson mandou até 2015, mas não é essa a 
intenção, para sair a eleição. A Conselheira Elis Lopes parabenizou o relato feito e a 
questão da inércia da CPA trouxe inúmeras consequências para o Instituto e disse que 
pensou que constasse o pedido do relatório do presidente e que este deveria constar 
no processo. O Relator disse que o Conselho pediu por duas ou três vezes e não foi 
atendido. Agora, será cobrada pela Correição a entrega de relatório da comissão e 
não de um ou outro membro. Respondendo à Conselheira Solange Perdigão, o 
Presidente explicou que a tarefa da comissão recomposta é 1- lançar os questionários 
com as dimensões dentro do sistema de levantamento estatístico, levantar os e-mail 
dos alunos, enviar os questionários e fazer a coleta. Depois, eleita a comissão 
empossada, ela fará para o ano letivo. O Conselheiro Eduardo Marinho defendeu que 
a CPA tem grande responsabilidade com a avaliação da Instituição e isso vai 
desdobrar em cima dos que vem avaliar, de Brasília. Parabenizou o relator pelo 
encaminhamento dado. Chamou a atenção que muitas vezes se envolvem muito nos 
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processos internos e as providências necessárias não são tomadas, reportando-se à 
gestão anterior do CONSUP. O Presidente esclareceu que houve cobrança da Reitoria 
em relação à CPA e isso é um papel também dos Câmpus, ninguém deve se eximir 
dessa responsabilidade. Ressaltou que são gestões diferentes. Antes ele era Pró-
Reitor de Planejamento e que não é nenhum demérito isso, mas a gestão é diferente 
porque ele e a Profª Aurina são pessoas diferentes. A Conselheira Aurina Santana, 
com a palavra, disse que não foi a primeira vez que o problema envolvendo a CPA foi 
trazido ao Conselho, mas existem algumas restrições em relação à CPA, respeitando 
o fato de ser uma comissão eleita pela comunidade, assim como ocorre com a CPPD.  
A CPPD teve problemas de se constituir porque nunca tem todas as representações, 
sempre falta alguma. O mesmo ocorre com a CPA. Defende que a melhor forma para 
a CPA existir é que pessoas interessadas se disponibilizem. Afirmou que foi 
dialogando com os membros da CPA, o tempo foi passando, até que houve o pedido 
de destituição da Comissão. Afirmou que não há um grande número de pessoas que 
se disponibilizem a participar de comissões como a CPPD e a CPA. Afirmou que a 
divulgação para a eleição da CPPD e para a CPA não foi boa e, por isso, não houve 
candidatos, ficando um ano sem CPPD, mas a gestão assumiu tomou providências. A 
Conselheira Eloísa Pinto disse que a CPPD tem manual que foi enviado para os 
Câmpus, dizendo o que é a comissão, assim como ocorreu com a CPA. O relator 
disse que o encaminhamento para a Correição não é uma condenação sumária, mas 
visa apurar os fatos. O Presidente iniciou a votação e houve 19 votos favoráveis à 
aprovação do Parecer do relator, com a correção de que o cronograma de atividades 
para a CPA recomposta seja até dezembro de 2014, e 1 abstenção. 
3.7 Regimento do Câmpus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Cássio Viana Santos. 
O relator apresentou o seu Parecer ao Conselho, sem interrupção, como consta no 
Processo nº 23278.001788/2014-21. O relator destacou que o Regimento do Câmpus 
Eunápolis foi elaborado pela comunidade acadêmica de forma participativa, de acordo 
com o Regimento Geral do IFBA e do Estatuto. O voto do relator foi pela aprovação do 
documento com alguns ajustes de revisão ortográfica, consultar a Reitoria sobre como 
se dará a implantação das diretorias, coordenações e departamentos com seus 
respectivos FGs e CDs, atentando para a sessão 9ª, Artigo 198, do Regimento Geral 
do IFBA e, no inciso VI do Artigo 73 do Regimento de Eunápolis, o relator pede para 
incluir que tenha um fiscal de obra com formação na área para a coordenação de 
obras. O Presidente abriu para a manifestação dos Conselheiros e o Conselheiro 
Jaime Filho parabenizou a relatoria, disse que é favorável a aprovação do Regimento, 
porém, fez algumas observações que foram acatadas pelo Conselho e seguiram para 
o relator incluir no Parecer Final. Também foram feitas observações pelo Conselheiro 
Robério Rocha, também acatadas, e enviadas para o relator. O Conselheiro Fabíolo 
Morais agradeceu ao relator e às contribuições do Conselho para o Regimento do 
Câmpus Eunápolis. A Conselheira Elis Lopes elogiou a sensibilidade no Regimento 
com a parte pedagógica, quando dividiram em orientação educacional e gestão do 
trabalho, uma para pensar e outra para acompanhar. Incentivou que isso seja adotado 
por outros Câmpus. O Presidente abriu para a votação do Parecer com as 
recomendações do Conselho e obteve 19 votos favoráveis à aprovação do Regimento 
em tela com os ajustes apontados e 1 abstenção. O Presidente deu encaminhamento 
ao próximo ponto da Pauta. 
3.8 Recurso de Estudantes do Curso de Tecnologia em Processos de 
Polimerização do Câmpus Salvador. Relatora: Conselheira Elis Fábia Lopes Cabral. 
A relatora apresentou o seu Parecer, que consta no Processo nº 23278.001852/2014-
73, ao Conselho, destacando que é um caso específico do Câmpus de Salvador e é 
uma excepcionalidade. Na análise situacional, a relatora expôs que o curso de 
Polimerização está extinto e possui somente 4 alunos matriculados na disciplina 
Estágio Supervisionado, desde 2010. O Setor de Estágio informou que entrou em 
contato com várias empresas, sem sucesso. Foi solicitado 3 desses alunos a 
substituição do Estágio Supervisionado pelo TCC, já que essa possibilidade não 
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aparece no Plano do Curso. Houve ganho de causa para uma aluna que entrou com 
processo junto à Procuradoria Pública da União, em 2011, e em 2012 ela colou grau. 
Em vista do exposto, o voto da relatora foi pela aprovação da substituição do Estágio 
Supervisionado pelo TCC. O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O 
Conselheiro Jaime Filho disse que defende a inclusão de e/ou para o TCC, sem tirar o 
Estágio, para não abrir precedente dentro dos cursos do IFBA. Outras manifestações 
foram feitas durante essa discussão e, em seguida, o Presidente abriu para a votação. 
A Pró-Reitora Lívia Simões, presente, esclareceu que não há problema na substituição 
e o ato deverá sair disciplina TCC. O Conselheiro Cássio Viana disse que defende a 
proposta do Conselheiro Jaime Filho por causa da questão de gênero. Algumas 
empresas não recebem estagiárias para certas áreas, então as alunas ficam sem 
poder concluir o curso. Obteve 17 votos favoráveis para aprovação do relato, incluindo 
e/ou TCC, e 2 votos favoráveis ao Parecer da relatora na íntegra. Encerrada a Ordem 
do dia, o Presidente deu início ao que ocorrer. 
4.O que ocorrer:  
4.1 O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a indicação de Eliene Pereira 
Cerqueira para Titular da Auditoria Interna, tendo o seu Currículo sido disponibilizado 
na pasta do Conselho em 09.09.14, para substituição da atual titular que é Marlene 
Vilas Boas, pela exigência da formação acadêmica que, pela legislação atual é  
Bacharel em Direito, Contador ou Economista, apesar dela ser nova como Auditora, 
ela tem um tempo na Instituição e fez os cursos necessários. A titular da Auditoria 
Interna, Sra. Marlene Vilas Boas, com a palavra, esclareceu que a formação exigida é 
para o cargo de Auditor, a pessoa que vai fazer o concurso para editor precisa dessa 
formação e não para assumir a coordenação não. É um servidor da Instituição, 
indicado pelo Reitor e submetido à CGU. Destacou que o PAINT deve ser feito e 
enviado até o dia 30 de outubro/2014 para a CGU.  Solicitou que a nova indicada para 
titular fosse aproximada da equipe para fazer esse trabalho. Em seguida fez 
agradecimento à Profª Aurina Santana e à equipe da Auditoria Interna e sente que 
cumpriu o dever à frente da Coordenação e deseja sucesso à nova gestão. O 
Presidente deu início à votação é obteve 13 votos favoráveis à indicação de Eliene 
Pereira Cerqueira e 4 abstenções. 
4.2 O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a autorização para matrícula de 
portadores de diploma superior, solicitado para o Câmpus Paulo Afonso e a Pró-
Reitora Lívia Simões fez a explanação dos motivos, constantes no Processo nº 
23278.001853/2014-08. O Conselheiro Eduardo Marinho disse que é uma questão 
complexa e entende que uma vaga no Curso de Engenharia de uma Instituição 
Superior é muito almejada e se critica muito esse acesso em outras universidades, 
porque não é aberto como o vestibular. Acrescentou que não coloca em julgamento os 
colegas de Paulo Afonso, mas acha que não ter o vestibular no IFBA e passar a adotar 
o acesso através de uma prova local, teria que passar pelo crivo de uma Instituição 
externa ao IFBA, como a UFBA, ou pelo ENEM, preservando a imagem da Instituição. 
O Conselheiro Cássio Viana defendeu que aprovar a proposta seria arriscado e 
complicado para cada Câmpus. O Conselheiro Georges Rocha defendeu que o 
ingresso seja pelo ENEM. O Presidente fez a votação entre a proposta 1, pela 
aprovação da solicitação encaminhada, na íntegra, e a proposta 2, de negar e 
encaminhar para o ENEM. Houve 1 voto favorável à aprovação da proposta original, 
12 favoráveis à negação e encaminhamento pelo ENEM e 4 abstenções.  
4.3 O Presidente pediu aprovação do Conselho para reconduzir a comissão do PQI 
para apresentar propostas na reunião de 27.11.14, a pedido da presidência da 
comissão, de acordo com a  mensagem enviada dia 1º.09.14. Na votação houve 13 
votos favoráveis á recondução para apresentação em 27/11/14 e 4 abstenções. 
4.4 O Presidente lembrou aos Conselheiros membros da comissão de 
acompanhamento da implementação da Resolução de Carga-Horária, cujo presidente 
é o Conselheiro Fernando Bulhões, que a apresentação do relatório constará na Pauta 
da reunião de 27 de novembro, conforme deliberação do Conselho. 



14 

 

4.5 O Presidente declarou a vacância, conforme o Regimento do CONSUP, Cap. V, 
Art. 29, no segmento docente com a saída do Prof. Valdencastro Pereira, ausente a 
duas reuniões ordinárias consecutivas do Conselho, sem justificativa informada no 
prazo determinado no Cap. I, Seção II, Art. 10. Informou que estará sendo convocado 
o suplente dessa representação, Prof. Edward Abreu, para tomar posse na próxima 
reunião. E como adotado pelo Conselho no caso do discente Ralf Amaral Santos, será 
convocado o próximo docente mais votado, prof. Paulo Roberto Tavares, do Câmpus 
de Valença, para a suplência dessa representação. Não houve manifestações em 
contrário. 
4.6 O Presidente passou a palavra para a Conselheira Elis Lopes que falará sobre o 
PCCTAE. A Conselheira informou sobre o fórum da CIS, financiado pelo Sindicato nos 
dias 8,9 e 10/09/2014, a maior delegação foi a do IFBA e voltaram com aprendizado 
rico em relação a CIS. Solicitou apoio da Reitoria para a eleição da CIS no Instituto e 
que seja colocado isso na meta dos três meses. Será feito um fórum regional para ter 
candidatos e é preciso dar condições para que ela atue, como horário do servidor 
diferenciado, estrutura física e aparato de recursos materiais, e sem isso a CIS não 
funciona do jeito que deve. O Conselheiro Georges Rocha disse que o Sindicato 
apoiou a demanda dos técnicos administrativos sindicalizados, mas agora é uma ação 
institucional porque a CIS é um órgão ligado à gestão e subsidia a política de 
capacitação dos técnicos e ao PCCTAE. Concluiu, dizendo que os técnicos ainda não 
acordaram para a importância da CIS. O Presidente disse que está na pauta da DGP 
esse encaminhamento. O Conselheiro Luciano Cerqueira disse que está tomando pé 
dessa situação e já foi localizada a comissão que existe no papel com Portaria, nos 
arquivos da DGP, e estão entrando em contato para agilizar essa implementação. 
4.7 O Presidente informou que o documento da RSC foi encaminhado e voltou com a 
solicitação de algumas correções e foram feitas, por isso, o Conselheiro Albertino 
Nascimento trouxe para aprovação. Os Conselheiros Georges Rocha e Eduardo 
Marinho, membros da comissão elaboradora, declararam aprovar o documento final. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que o Sindicato está formando a proposta do RSC 
dos Técnicos Administrativos para levar ao MEC. O Presidente informou que foi criada 
uma comissão dentro do CONIF para essa demanda também. O Conselheiro Luciano 
Cerqueira informou que o CONIF vai protocolar o RSC aos servidores técnicos. O 
Presidente  iniciou  a votação que alcançou 17 votos favoráveis, unanimidade.  
4.8 O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Georges Rocha que falou da 
incoerência na política pública da promoção à classe titular, relatando o que ocorreu 
com o Prof. Cláudio Reynaldo, após aprovada a sua promoção, não entrou na folha de 
pagamento. Afirmou que está pesquisando outros Institutos e alguns estão recebendo 
e pode ser um problema localizado aqui no IFBA. Pediu atenção da DGP sobre isso. 
Falou também dos problemas dos Planos de Saúde e pediu para conversar com o 
Reitor para saber o papel do IFBA e do MEC em relação aos Planos e como o 
Sindicato pode contribuir. O Presidente explicou que, com relação ao professor titular,  
recebeu informação da DGP que o SIAPE não está programado para a inserção do 
professor titular no sistema. Edmilson, na época, havia informado que a interpretação 
da SETEC era para a  inclusão ocorrer depois de 2 anos de aprovação da lei, março 
de 2015. Como não chegou nada oficializando isso, o Presidente autorizou que os 
processos seguissem até o final. Já foram analisados os dos professores Cláudio 
Reynaldo, Paulo Marinho e Joseína de Química. Vai verificar se o problema é no 
sistema do IFBA, não houve notificação oficial e os processos seguiram o trâmite 
normal. Com relação ao Plano de Saúde, estão fazendo um documento para ter uma 
reunião com o gestor do MEC, anteriormente o Sr. Leonel não os recebeu, e estão 
fazendo outro documento solicitando uma reunião com a ANS e fizeram uma 
notificação para provocar uma ação. Estão só aguardando. O Plano da Unimed Norte 
e Nordeste Nacional, até o momento, não tem problema, concluiu o Presidente. 
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4.9 O Presidente passou a palavra para o Conselheiro Fernando Bulhões que expôs 
sua situação de mudança de Câmpus, há um mês e meio, e pediu para definirem a 
situação dele. 
4.10 O Presidente passou a palavra para o Conselheiro Eduardo Marinho salientou a 
importância do CONSEPE, considerando a existência do Estatuto e do Regimento do 
IFBA, para que a gestão desse encaminhamento a esse Conselho para ser 
constituído. O Presidente disse que precisa os Regimentos de Câmpus serem 
aprovados. O Colégio de dirigentes encaminhou a proposição de acelerar os 
Regimentos de Câmpus e, provisoriamente, nomear os representantes que estarão no 
CONSEPE e eleger os demais representantes dos outros segmentos docente, 
discente e técnico.  
4.11 O Presidente passou a palavra para o Conselheiro Jaime Filho que informou uma 
das ações para o reconhecimento do Curso de Engenharia Ambiental, estão 
implementando no seu Câmpus a Empresa Júnior. 
4.12 O Presidente passou a palavra ao Conselheiro Thierry Lobão que agradeceu a 
acolhida e, em nome do Reitor da UFBA, Prof. João Carlos, desejou o fortalecimento 
da relação entre as duas Instituições. O Presidente agradeceu ao Reitor, Prof. João 
Carlos, e ao Prof. Thierry Lobão pelas contribuições, aos relatores e demais 
Conselheiros pelos trabalhos realizados e aos que acompanharam a reunião à 
distância.  
Saídas antecipadas: Sra. Solange Novis – FIEB, às 12:10h; Prof.ª Eloísa Santos 
Pinto - APUB, às 18:15h. 
Substituição da Presidência: O Conselheiro Eduardo Marinho substituiu Prof. 
Renato da Anunciação Filho na Presidência da reunião das 14:10 às 14:15h, das 
15:30 às 15:35h e das 15:45 às 15:50h.  
Encerramento: O Senhor 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 19:10h. 
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