
 

 

                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                   ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA 
                                                    DO CONSUP  REALIZADA  EM 21.02.2014                  
                                                                                                                     

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às oito horas, 1 

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

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

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

Conselheiros: representante titular da Associação dos Professores 5 

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

titular da Federação do Comércio, Senhora Natália Sudsilowski; representante 7 

titular do Sindicato Nacional dos servidores Federais de Educação Básica, 8 

Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Dálvaro Gonçalves Barbosa; 9 

representante suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis 10 

Ribeiro; Representantes dos Diretores-Gerais dos Câmpus – titular, Prof. 11 

Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador;  suplentes – Prof. 12 

Epaminondas Silva Macedo – Jacobina; Profª Dra. Norma Souza de Oliveira – 13 

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

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

Filho, Prof. Dr. Georges Souto Rocha; representante titular docente do Ensino 16 

Superior, Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte; representantes titulares 17 

discentes da EBTT, Sr. José William Oliveira dos Santos Justa e Sr. Jorge Luiz 18 

Ferreira Moreira; representante suplente discente, Sr. Bruno Campos 19 

Palmeira, a ser empossado; representantes dos servidores técnico-20 

administrativos:  – titulares, Sra. Girlene Ecio Damasceno Dias e Sr. Fábio 21 

Lemos Mota; - suplente, Sra.  Maria Neli Cardoso da Costa, a ser empossada. 22 

Compareceu também à reunião, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, 23 

representante da Auditoria Interna. Justificaram as ausências: Diretores-Gerais 24 

dos Câmpus, titulares: Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da 25 

Conquista; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Sra. Dicíola Figueiredo 26 

de Andrade Baqueiro – Barreiras; Sr. Ed Carlos Sousa da Silva – discente da 27 

EBTT; Sr. Matheus de Araújo Almeida – discente da EBTT; Sra. Solange 28 

Alves Perdigão – servidora técnico-administrativa. A Senhora Presidente 29 

saudou os Conselheiros e as pessoas que estavam acompanhando a Reunião via 30 

web. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da 31 
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Pauta: 01. Posse de Conselheiros. A Secretária fez a leitura do Termo de 32 

Posse da Conselheira Maria Neli Cardoso da Costa e do Conselheiro Bruno 33 

Campos Palmeira, que consta do verso da página 18 de livro próprio. 02. 34 

Ordem do Dia. As apresentações dos Pareceres serão acompanhadas através 35 

de projeções no data show. Adentraram a Sala de Reuniões servidores técnico-36 

administrativos para acompanharem a discussão do item da Pauta, a seguir:                                                   37 

2.1 Apreciação do Relatório de Auditoria da Controladoria Geral da 38 

União, de 19/12/2013, que trata de recomendações, entre as quais, as de 39 

números 1 e 2: . Suspender a aplicação da Resolução n° 23, de 06/09/2012, 40 

que disciplinou a flexibilização da jornada de trabalho; . Estabelecer 41 

critérios objetivos para que o CONSUP/IFBA possa autorizar, por meio de 42 

nova Resolução, a redução da jornada de trabalho para os servidores que 43 

efetivamente prestem serviço ao público nos termos do Decreto n° 1590/1995.  44 

A Senhora Presidente fez a leitura dos seguintes documentos: . Ofício n°/ 45 

38716/CGU-Regional/BA/CGU-PR, de 20/12/2013, encaminhando o Relatório 46 

Preliminar de Auditoria e RDE n° 00190.503046/2010-76; . Relatório de 47 

Auditoria, com 06 (seis) recomendações; . Resolução/CONSUP/IFBA n° 23, 48 

de 06/09/2012, que autoriza o cumprimento da jornada de trabalho de 06 horas 49 

diárias/30 horas semanais sem prejuízo pecuniário por servidores técnico-50 

administrativos; . Decreto 1590, de 10/08/95, dispõe sobre a jornada de 51 

trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias 52 

e das fundações públicas federais, e dá outras providências; . Decreto 4836, de 53 

09/09/2003, altera a redação do Art. 3° do Decreto 1590. Informou que em 54 

janeiro, deste ano, o Prof. Anilson Roberto Cerqueira Gomes, no exercício do 55 

cargo de Reitor, ao tomar conhecimento do referido Relatório, realizou uma 56 

Reunião com representantes da CGU, para discussão desse documento e, ao 57 

final, foi decidido que a matéria seria apreciada pelo CONSUP, o que está 58 

sendo feito nesta data. Explicou que manteve contato com representantes da 59 

CGU no sentido de convidá-los para participarem desta Reunião 60 

Extraordinária, mas, infelizmente, não foi possível, tendo então aproveitado a 61 

oportunidade para explicar-lhes que os servidores do IFBA trabalham em 62 

turnos contínuos e atendem ao público externo e interno, ao que eles 63 

solicitaram que fossem enviadas explicações detalhadas de como isso funciona 64 

neste Instituto. Lembrou que desde o início da sua gestão se implantou nesta 65 

instituição a jornada de 06h diárias, através de acordo não oficial e, após 04 66 

anos, ela foi procurada pelo SINASEFE para que fosse implantado esse 67 

horário, conforme a legislação em vigor e assim foi constituído um grupo de 68 

trabalho. Ressaltou que, enquanto militante, sempre fez parte do SINASEFE e 69 

defendeu 06h para os técnico-administrativos. Mencionou que o Instituto 70 

Federal do Rio Grande do Norte recebeu multa de 10 mil reais por estar 71 

concedendo aos técnico-administrativos horário similar ao do IFBA. Depois do 72 
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pronunciamento da Senhora Presidente, houve as manifestações, a seguir: a 73 

Conselheira Natália disse que este Colegiado tem limite de competências. 74 

Procurou saber se é possível este Conselho não acatar as recomendações da 75 

CGU, uma vez que poderá haver sanções para este Instituto. Acha que poderia 76 

ser criado um grupo de estudos; a Senhora Presidente respondeu que o 77 

Conselho tem autonomia para deliberar sobre a questão, conforme estabelece a 78 

legislação e, caso acate as recomendações, não significa que a suspensão da 79 

Resolução se dê imediatamente, pois poderá ser reestudada; o Conselheiro 80 

Jorge Moreira falou que o Conselho foi solidário e aprovou as reivindicações 81 

da categoria, mas o que precisa é a Resolução ser bem executada em cada 82 

Câmpus. Propôs um grupo de trabalho para estudar a matéria; o Conselheiro 83 

Fábio sugeriu que primeiro este Conselho discutisse se acata ou não a 84 

recomendação da CGU de suspender a Resolução e depois o cenário da CGU, 85 

hoje, no Brasil. Apresentou Notas Técnicas do Sindicato Nacional e do 86 

Sindicato do Instituto Federal do Rio Grande do Norte sobre a questão. 87 

Continuando, disse que no Instituto do RGN a recomendação da CGU nesse 88 

sentido não foi acatada e o TCU recorreu ao Supremo. Lembrou que, desde o 89 

início da atual gestão, o IFBA aplica a jornada de trabalho de 06h diárias, já 90 

havendo estabilidade por ter mais de 05 (cinco) anos e espera que a questão vá 91 

até a última instância. Mencionou que está contido no Regimento Geral que o 92 

IFBA tem autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Considerou uma 93 

ingerência desse Órgão Externo de Controle questionar os setores que atendem 94 

ou não ao público, por entender que faz parte da autonomia deste Instituto 95 

tomar essa decisão. Para ele, as pessoas envolvidas no processo, como 96 

integrantes da comissão, que elaboraram a Resolução, e algum Conselheiro 97 

deveriam ter sido convidados para prestarem esclarecimentos à CGU, na 98 

reunião realizada pelo Prof. Anilson; o Conselheiro Georges salientou ser essa 99 

questão uma luta histórica do SINASEFE. Leu um Ofício, de 01/12/2004, 100 

assinado pelo Prof. Renato da Anunciação Filho, dirigente sindical, à época, ao 101 

atual Diretor-Geral do ex-CEFET, sobre a necessidade da jornada de trabalho 102 

de 06h para os técnico-administrativos, ocasião em que houve deliberação, em 103 

assembleia, pela greve, por ter sido negada. Disse que para a Profª Aurina a 104 

implantação da jornada de 06h serviu de plataforma na sua campanha, em 105 

2006, pois existia de forma informal, principalmente, nos Câmpus mais antigos 106 

e, depois que a mesma tomou posse essa situação ainda continuou, por 06 anos, 107 

e as greves de 2011 e 2012 foram fundamentais para essa regulamentação ser 108 

apreciada e aprovada pelo CONSUP. Falou também que a Resolução 23, de 109 

2012, foi fruto de discussão dos sucessivos grupos de trabalho e esta não foi 110 

implementada na sua plenitude, considerando que, ao visitar os Câmpus, 111 

observou que não existiam indicações das jornadas de trabalho dos técnicos.  112 

Entende que, primeiro, é necessário que se tenha conhecimento do que está 113 
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acontecendo no Brasil com relação à questão e depois o Relatório seja 114 

analisado; o Conselheiro Albertino acha que não deve suspender de imediato a 115 

aplicação da Resolução 23, elaborada por comissão constituída por este 116 

Conselho, uma vez que pode interferir no ordenamento administrativo e, 117 

portanto, essa recomendação carece de um tempo maior para uma decisão. 118 

Acata que se forme comissão até para agregar as manifestações havidas aqui e 119 

que seja formada por 02 (dois) representantes sindicais, um do SINASEFE  e o 120 

outro da APUB, 02 (dois) representantes dos servidores técnico-121 

administrativos no CONSUP, eleitos no processo de consulta à comunidade, 122 

realizada em 25/11/2013, Sra. Solange Perdigão e Sr. Luciano Cerqueira, 123 

ficando à disposição da Comissão, a Procuradoria Federal, a Auditoria 124 

Interna e o Departamento de Gestão de Pessoas.  Disse que essa gestão, até 125 

pela sua origem, implantou, antes mesmo de ter legislação, a jornada de 06h, 126 

através de acordo firmado entre a Direção e os trabalhadores, com o aval da 127 

direção sindical e dos chefes de setores; o Conselheiro Dálvaro manifestou-se 128 

no sentido de que foi uma luta histórica a conquista das 30h e não pode haver 129 

retrocesso neste processo. Lembrou que a missão deste Instituto é o ensino, a 130 

pesquisa e a extensão e, como tal, o trabalho é voltado para os três turnos 131 

contínuos, além do que o IFBA tem autonomia institucional e o trabalho foi 132 

realizado por comissão, ao longo do tempo. Ressaltou que, em nenhum 133 

momento, se discutiu a suspensão da Resolução, mas adequações são 134 

necessárias e precisa ser dada uma resposta técnica. Sugeriu que seja feita 135 

discussão e avaliação do que não está funcionando bem para melhorar, 136 

inclusive citou que com a expansão, Câmpus é criado sem ter a estrutura 137 

adequada para seu funcionamento; o Conselheiro Jaime falou sobre a 138 

importância do tema. Acha prudente formar comissão para avaliar a situação 139 

em cada setor e criar regras claras para assegurar os direitos do servidor e as 140 

falhas serem corrigidas, sem esquecer que o IFBA tem autonomia para 141 

estabelecer tal jornada de trabalho; o Conselheiro Bruno ratificou a posição dos 142 

Conselheiros de não acatar a suspensão da aplicação da Resolução, conforme 143 

recomendação da CGU. Sugeriu que sejam estabelecidos critérios, observando 144 

os parâmetros da legislação brasileira, tornando assim viável a jornada de 145 

trabalho de seis horas diárias. Acha que as falas estão muito semelhantes e 146 

precisa a questão ser votada; a Conselheira Girlene disse que fica tranquila 147 

que, em 2004, o Coordenador Geral do SINASEFE fosse o Prof. Renato, atual 148 

Reitor eleito, defensor das 30h, à época.  Destacou que a aprovação dos turnos 149 

ininterruptos foi um ganho, por proporcionar qualidade de vida aos técnicos; o 150 

Conselheiro Fábio posicionou-se contrário à constituição de outra comissão, 151 

porque a última, da qual ele participou, em substituição a um dos integrantes, 152 

realizou um trabalho bem organizado, garantindo 30h semanais e turnos 153 

ininterruptos em todos os setores, e foi formada por 02 (dois) integrantes do 154 
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SINASEFE, 02 (dois) indicados pela Reitoria, e técnicos distribuídos entre os 155 

Câmpus, retirados na última greve. Tem certeza que os membros dessa 156 

comissão darão contribuição ao trabalho, uma vez que já se apropriaram da 157 

matéria, embora não possa garantir se todos aceitarão continuar; o Conselheiro 158 

Epaminondas disse que ele também esteve na luta pelas 06h e continua a 159 

defendê-la. Citou que o Prof. Renato, quando esteve no Câmpus de Jacobina, 160 

como candidato a Reitor, não negou ser defensor dessa jornada de trabalho, 161 

dentro da legalidade. Falou também que ninguém aqui está defendendo a 162 

suspensão das 06h, mas chama a atenção de que a CGU é um Órgão de 163 

Controle e as recomendações, não respeitadas ou solucionadas, terão seus 164 

efeitos jurídicos e quem vai responder é o gestor junto com o Conselho. Acha 165 

que a Resolução pode ser ajustada, conforme a legislação, e ser constituída 166 

comissão para dialogar, durante o trabalho, com a CGU. Sugeriu que o 167 

SINASEFE, ao qual tem orgulho de participar, deve fazer pressão junto ao 168 

MEC para aperfeiçoar o Decreto; a Conselheira Solange Novis ausentou-se da 169 

Reunião; o Conselheiro Ademir salientou a sua preocupação quando leu o 170 

assunto da Pauta, mas depois lembrou que a Resolução foi elaborada de forma 171 

cuidadosa, com o objetivo de ajudar na melhoria do serviço e na qualidade de 172 

vida dos servidores, sendo esta aprovada por este Conselho, que é constituído 173 

não só por servidores do IFBA. Mencionou que os Artigos 1º, 2º e 3º da 174 

Resolução demonstram a autonomia do IFBA para estabelecer o horário de 175 

funcionamento da Instituição. Ressaltou que os técnico-administrativos 176 

realizam trabalhos relevantes neste Instituto. Acha que a Resolução não deve 177 

ser suspensa e que se constitua comissão para rever a prática das 06h e se 178 

realize estudos e se faça um Relatório para enviar a CGU; a Conselheira 179 

Natália ausentou-se da Reunião; a Senhora Marlene esclareceu que o Sr. 180 

André Dantas dos Santos, que assina o Relatório, faz parte da equipe da 181 

Controladoria Geral da União e é o responsável pelo acompanhamento das 182 

ações diárias do IFBA junto à CGU. Informou que ele solicitou ao IFBA que se 183 

manifestasse com relação à jornada de trabalho dos técnicos e a Diretoria de 184 

Gestão de Pessoas - DGP enviou a Resolução e, dá análise desse documento, 185 

surgiu o Relatório, ora apresentado; a Senhora Presidente defendeu a 186 

constituição de Comissão para responder ao documento.  Depois de ampla 187 

discussão, foi votada a constituição da Comissão para elaborar resposta ao 188 

documento da CGU, constante deste item da Pauta, para apreciação deste 189 

Conselho, que recebeu 10 (dez) votos favoráveis, 05 (cinco) contrários e 02 190 

(duas) abstenções. Foram votadas também as propostas, a seguir, já aqui 191 

apresentadas, quanto à composição da Comissão:  1. Proposta do Conselheiro 192 

Albertino; 2. Proposta do Conselheiro Fábio. A proposta de nº 1 obteve 07 193 

(sete) votos favoráveis, com duas abstenções. A de nº 2 recebeu 04 (quatro) 194 

votos favoráveis. O Conselheiro Georges, representante do SINASEFE neste 195 
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Conselho, indicou o Conselheiro Fábio para representar o Sindicato na 196 

Comissão, a ser constituída, mas explicou que o representante do Sindicato no 197 

CONSUP será decidido pela direção do Sindicato. O Conselheiro Albertino 198 

disse que espera que essa representação seja tirada em assembleia para ser 199 

democrática e que uma legislatura do Sindicato seja representada por técnico-200 

administrativos e a outra por docentes. O Conselheiro Georges falou que o 201 

critério é técnico e político, ao tempo em que convidou o Conselheiro para 202 

comparecer ao fórum, pois as sugestões são sempre bem-vindas. Expediente. 203 

A Senhora Presidente apresentou proposta de Resolução, encaminhada pela 204 

PROEN, que estabelece as diretrizes para a emissão e registro de Diplomas dos 205 

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA. Explicou 206 

que este Conselho já aprovou uma Resolução similar para o Ensino Superior. O 207 

Conselheiro Ademir informou que teve acesso ao documento, anteriormente 208 

aprovado, e que são documentos similares, só que um é do Ensino Técnico e o 209 

outro trata de Graduação. A Conselheira Eloísa e o Conselheiro Jaime  210 

comunicaram que também leram os dois documentos. O Conselheiro Georges 211 

procurou saber se foi considerada nessa proposta a Lei 11.741/2008, que altera 212 

dispositivos da Lei 9.394/96. A secretária ficou de passar esse questionamento 213 

à PROEN.   A Resolução foi aprovada. O que ocorrer. Neste item, a 214 

Conselheira Girlene trouxe ao CONSUP a consulta que lhe foi formulada 215 

pelos Coordenadores de Cursos do Câmpus de Ilhéus quanto aos Projetos de 216 

Cursos serem aprovados, como uma referência para todos os Câmpus, e deixá-217 

los na Rede para serem utilizados, quando for ofertado um Curso. O 218 

Conselheiro Albertino explicou que cada curso tem um número, conseguido 219 

junto ao SISTEC, e tem um ato, além do que o diploma tem validade nacional. 220 

Informou que já tentou fazer isso, ao criar o currículo básico para os Cursos 221 

Integrados, mas os cursos, pelas suas localidades, têm as suas particularidades. 222 

Informou que a PROEN está programando encontros para discussão sobre isso, 223 

a fim de que se estabeleçam currículos básicos, pois não se justifica que um 224 

Curso de Mecânica do Câmpus de Barreiras seja completamente diferente do 225 

de Salvador. Lembrou que a implantação do CONSEPE facilitará o trabalho 226 

dos Planos de Cursos. O Conselheiro Georges falou que esteve envolvido no 227 

trabalho de elaboração de Planos de Cursos, no período em que foi Diretor do 228 

Câmpus de Porto Seguro, e observou que um Curso com o mesmo nome e a 229 

mesma matriz curricular, no momento de fazer a justificativa para a sua 230 

implantação, tem que tratar das especificidades regionais. Ressaltou que essa 231 

discussão é antiga e ainda não foi solucionada e o CONSUP deveria se 232 

preocupar com isso. A Conselheira Norma considerou importante essa 233 

discussão. Disse que lá no Câmpus de Seabra é observado que o problema é 234 

maior quando o Câmpus está em fase de implantação, porque, muitas vezes, 235 

não possui professores da área técnica, inclusive para criar uma matriz, o que 236 
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tem causado dificuldade. Acha que, através do CONSUP ou da PROEN, 237 

deveria ser elaborado um núcleo comum, pelo menos, e algumas disciplinas 238 

serem adaptadas, de acordo com a região, para obedecer a um padrão IFBA. O 239 

Conselheiro Jaime informou que o Câmpus de Vitória da Conquista está 240 

elaborando o Projeto do Curso de Engenharia Mecânica e está buscando o 241 

Projeto do Câmpus de Salvador, para não ficar muito diferente, mas é claro que 242 

a especificidade será considerada. A Senhora Presidente disse que essa 243 

discussão será levada ao CONSEPE, quando este for implantado. 244 

Considerando ser esta a última Reunião do CONSUP, mandato 2012-2014, 245 

houve manifestações de Conselheiros, a seguir:  o Conselheiro Georges 246 

agradeceu a convivência com os Conselheiros, inclusive por ter a oportunidade 247 

de conhecer colegas de outros Câmpus. Pediu desculpas, algumas vezes, pelo 248 

excesso; o Conselheiro Albertino comunicou que a Conferência Nacional de 249 

Educação – CONAE, a ser realizada em Brasília, acontecerá em novembro, ao 250 

invés de fevereiro, como previamente marcada. Falou que a sua experiência 251 

neste Conselho foi extremamente saudável e que essa legislatura foi rica, 252 

porque conseguiu dar conta de variáveis institucionais importantes e que está 253 

acabando a fase de transição CEFET e IFBA e de ser vivida nova 254 

institucionalidade; o Conselheiro Jaime solicitou que o “Projeto I Jogos 255 

Olímpicos Estudantis (JOE)” fosse levado novamente ao Colégio de 256 

Dirigentes, para análise, porque não recebeu informações atualizadas sobre o 257 

mesmo, como presidente da comissão.  Comunicou que já integrou o 258 

CONSEPE e, enquanto membro do CONSUP, participou de vários trabalhos, 259 

dentre os quais foi presidente da comissão do Regimento do CONSUP e 260 

Relator do Regimento Geral do IFBA; a Conselheira Girlene disse que foi 261 

eleita, pelos colegas dos Câmpus de Porto Seguro, Ilhéus e Eunápolis, para 262 

integrar o CONSUP, quando foi decidido, na ocasião, que para ter 263 

representatividade do Sul deveria sempre se eleger um membro da região e 264 

assim se fez e foi escolhida a Conselheira Elis, do Câmpus de Porto Seguro. 265 

Falou também que não quis tentar a reeleição, por entender que a alternância de 266 

poder é salutar e que se aprende muito com essa experiência. Agradeceu aos 267 

colegas pela oportunidade e quer se candidatar ao CONSEPE; o Conselheiro 268 

Jorge ressaltou que se sente honrado por ter participado do CONSUP, por duas 269 

gestões, e que a sua participação neste Colegiado foi uma das experiências 270 

mais positivas da sua vida. Quis registrar o respeito dele ao Conselheiro 271 

Georges, inclusive como gestor, à época, do Câmpus de Porto Seguro. 272 

Lembrou que as suas lutas foram em comum com o Conselheiro, do qual foi 273 

parceiro em muitas demandas. Agradeceu o apoio da família, da mulher, de 274 

professores dignos, de técnicos, como a Conselheira Girlene, companheira de 275 

luta, que defendeu os técnicos, como pedagoga. Acha que as demandas 276 

sindicalistas devem ser resolvidas no âmbito das assembleias sindicais, porque 277 
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a finalidade deste Conselho e deste Instituto é o aluno. Disse que a greve é 278 

legal, é justa, mas, às vezes, penaliza quem não tem nada a ver com ela, o 279 

aluno.  Sugeriu que seja aberta uma vaga neste Conselho para ex-alunos. Disse 280 

que está elaborando o Estatuto da Associação de ex-alunos do Câmpus de 281 

Porto Seguro; o Conselheiro Ademir falou que a sua experiência neste 282 

Conselho foi muito rica e que foi um prazer conviver com os Conselheiros e a 283 

responsabilidade é muito maior do que se imagina, inclusive aprendeu a ouvir, 284 

ter raciocínio rápido para lidar com a questão política e, por ser ele Engenheiro 285 

Eletricista, não tem essa prática. Agradeceu a secretária pela forma como 286 

acolheu a todos, com muita seriedade e carinho, a funcionária Mira, sempre 287 

presente, ao amigo do som, ao pessoal da transmissão on-line, e aos 288 

funcionários da DGTI; o Conselheiro Felipe ratificou as últimas palavras do 289 

Conselheiro. Disse que para ele estar neste Conselho foi uma aprendizagem 290 

importante e lhe deu uma visão privilegiada sobre a Instituição como um todo, 291 

não lhe deixando restrito ao Câmpus de Salvador, além de ser uma satisfação 292 

conviver com os Conselheiros; o Conselheiro William falou que pensava que 293 

ao chegar aqui iria contribuir muito, na verdade, acabou aprendendo muito 294 

mais do que contribuiu. Mencionou que o IFBA foi muito importante na vida 295 

dele, onde passou 04 anos de estudos e irá se formar em março. Espera que os 296 

próximos Conselheiros tenham a capacidade de melhorar cada vez mais o 297 

IFBA, porque sabe que ele é capaz de transformar vidas, assim como 298 

transformou a dele e irá transformar muito mais; a Conselheira Eloísa disse 299 

que o Magistério Superior possui, atualmente, um número bem pequeno de 300 

professores e o CONSUP lhe deu a oportunidade de divulgar essa carreira para 301 

os outros Câmpus. Agradeceu o conhecimento adquirido neste Conselho, 302 

inclusive ao participar de comissão; a Senhora Presidente agradeceu as 303 

contribuições que recebeu de todos os Conselheiros, esperando que muitos 304 

retornem ao Conselho para continuarem colaborando.  Lembrou que fez parte 305 

do primeiro Conselho Diretor do ex-CEFET e teve a satisfação de participar de 306 

momentos de desenvolvimento da Instituição. Disse que o seu mandato 307 

terminará em 30 de abril e, a partir daí, assumirá o Reitor eleito, Prof. Renato 308 

da Anunciação Filho. Despediu-se dos colegas que acompanham a reunião via 309 

web. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza 310 

Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, depois de lida e 311 

achada conforme, será aprovada e por todos assinada.                                                                312 


