
                                      

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

BAHIA - IFBA
CONSELHO SUPERIOR – CONSUP

SÚMULA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

ATA Nº 02 DE 24 E 25/04/2014

                                                                                                                                                                                                          
Local, data e hora: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 
às oito horas e quarenta e cinco minutos, teve início a Reunião Extraordinária do 
Conselho Superior – CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, situado na Avenida Araújo Pinho, nº 
39, Canela, Salvador/BA. 

Composição da Mesa: Sob a presidência da Magnífica Reitora, Profª Aurina Oliveira 
Santana, integraram a mesa os representantes titulares da sociedade civil: Sra. 
Natália Sudislowski - Federação do Comércio, Sr. Ubiratan Félix Pereira dos Santos 
- APUB e a representante suplente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
– FIEB, Sra. Solange Maria Novis Ribeiro. 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 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; 
o representante titular do segmento Discente: Esaú Santos Muniz Júnior e os 
representantes titulares do segmento Técnico-Administrativo: Luciano Cerqueira de 
Oliveira, Solange Alves Perdigão, Paula Roberta Sá do Nascimento, Cássio Viana 
Santos e Elis Fábia Lopes Cabral. 

1. Ausências Justificadas: Albertino Ferreira do Nascimento Júnior - representante 
titular dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA, e Georges Souto Rocha – 
representante titular da Sociedade Civil – SINASEFE, não compareceram no turno 
matutino do dia 24 por estarem participando da Assembleia Geral do SINASEFE 
– IFBA no Câmpus Salvador; Douglas Santos Rodrigues – representante titular 
discente, não compareceu nos dias 24 e 25 em função da não liberação das diárias 
e passagens, conforme e-mail enviado pelo Conselheiro; Israel Fernando Almeida de 
Santana – representante titular discente, informou, por e-mail , que não comparecerá 
nos dias 24 e 25 porque não está na cidade. O Conselheiro solicitou ao suplente 
substituí-lo. Larissa Fé Alves – representante titular discente, informou não poder 
comparecer nos dois dias de reunião por causa da greve da Polícia nesta cidade e a 
insegurança instalada, conforme consta na sua mensagem, enviada por e-mail.
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2. Posse de Conselheira: A Senhora Presidente deu boas-vindas aos presentes e 
realizou a posse da representante suplente da sociedade civil, Sra. Solange Maria 
Novis Ribeiro - Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB, designada 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, a Conselheira o assinou no livro 
de Posse do CONSUP. 

3. Ordem do dia: Foi assinada a Ata – Súmula  da 1ª Reunião Ordinária do CONSUP, 
ocorrida no dia 27.03.14, pelos presentes naquele expediente. Em seguida, 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: 
http://webconf2.rnp.br/p1mubo5dkd3/
http://webconf2.rnp.br/p5hslzga2oy/
http://webconf2.rnp.br/p2xa08o9sk3/
http://webconf2.rnp.br/p6ylzn2fbnh/
Em cumprimento do 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.

3.1 Propostas de Alterações nos Projetos dos Cursos Técnicos em 
Biocombustíveis, forma Subsequente, do Câmpus de Irecê, retroativos a 2001.2 
e 2013.1.  E
3.2 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico em Biocombustíveis, 
forma Integrada, retroativo a 2011, do Câmpus de Irecê. Ambos os pontos tendo 
como Relator o Conselheiro Albertino Ferreira do Nascimento Júnior – representante 
dos Diretores Gerais dos Câmpus. O Conselheiro enviou e-mail para a Secretaria do 
CONSUP que foi lido pela Presidente, esclarecendo que não seriam apresentados tais 
relatos devido a problemas técnicos nos Projetos, levando o relator a devolvê-los à 
PROEN. A Presidente disse que solicitará ao Conselheiro que se pronuncie a respeito 
dessa decisão quando estiver presente no turno da tarde.
3.3 a) Política de Assistência Estudantil e b) Documento de Diretrizes da Política 
Estudantil. Relatora: Conselheira Solange Alves Perdigão – representante do 
Segmento Técnico-Administrativo. A Relatora apresentou o relato das alterações na 
Política Estudantil com os comentários constantes no Parecer. Ressaltou que a escola 
deve tratar da Psicologia escolar e o atendimento individual clínico deve ser feito pelo 
Sistema de Saúde, justificando que há diferença entre promover a saúde e tratar a 
doença. A escola, detectando problemas de saúde psicológica deve encaminhar tal 
aluno ao Sistema de Saúde. Em seguida, foi apresentado o Relato sobre o 
Documento de Diretrizes da Política Estudantil com as observações constantes do 
Parecer da Relatora. A Presidente abriu espaço para as manifestações dos 
Conselheiros e a representante da FIEB, Solange Novis pediu a palavra para 
agradecer a oportunidade de estar contribuindo com o CONSUP do IFBA e 
parabenizou o relato da Conselheira Solange Perdigão. Solicitou alguns 
esclarecimentos que foram feitos pela relatora e concluiu dizendo que concorda com o 
Parecer apresentado. A Conselheira Paula Roberta Sá do Nascimento, com a palavra, 
também parabenizou o relato apresentado e disse ser um momento histórico a 
apreciação desses documentos pelo CONSUP, haja vista o tempo que ele vem sendo 
elaborado. Apresentou uma solicitação do grupo de assistentes sociais dos quais faz 
parte para a exclusão da bolsa de iniciação à pesquisa da Assistência Estudantil. 
Justificou o pedido pela falta de recursos disponíveis para tratar das demandas de 
alimentação para estudantes e outras contempladas pela Assistência e a bolsa de 
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iniciação á pesquisa poder ser paga por outra rubrica. A Presidente solicitou abertura 
da votação para cada item que teve pedido de alteração pela relatoria e/ou pelos 
demais Conselheiros, para constar no Parecer final, quanto a se ficará a proposta 
original ou a encaminhada pelo Conselho. Foram os seguintes pontos levantados: 1) A 
solicitação de ajuste foi entre a proposta da relatora referente ao Art. 85 e a proposta 
original. Teve 05 votos favoráveis para a proposta original, 10 votos favoráveis para a 
proposta da relatora e 01 abstenção; 2) A solicitação da relatora, referente ao Art. 135, 
quanto a se fica promovido pelo Instituto ou não, teve 07 votos favoráveis à proposta 
original, 09 votos favoráveis à proposta da relatora e nenhuma abstenção; 3) 
Referente ao Art. 135, a proposta da relatora foi manter o atendimento preventivo à 
saúde e de educação no atendimento psicológico na escola e o Conselheiro Paulo 
Marinho solicitou que o caráter preventivo fosse em todas as esferas (odontológica, 
médica, psicológica), havendo o pronto-atendimento na escola. A proposta original foi 
de tratamento e atendimento ambulatorial. Houve unanimidade entre os Conselheiros 
presentes como favoráveis à proposta da relatora e do Conselheiro Paulo Marinho; 4)  
Referente à iniciação científica da Assistência Estudantil teve duas propostas: manter 
a iniciação científica, retirando o caráter meritocrático teve 12 votos favoráveis e retirar 
total a iniciação científica da Assistência Estudantil teve 01 voto favorável e 2 
abstenções; 5) Sobre a Monitoria houve unanimidade entre os Conselheiros 
presentes, mantendo a proposta original com caráter meritocrático; 6) Referente à 
Mobilidade nacional e internacional houve unanimidade entre os Conselheiros 
presentes, mantendo a proposta original como parte dos programas complementares 
com caráter meritocrático e sócio-econômico. O processo foi aprovado com os ajustes 
solicitados que constarão no Parecer final dessa relatoria. A reunião teve intervalo 
para almoço às 13:18h. O retorno da reunião ocorreu às 14:56h. A Presidente deu 
início à reunião e passou a palavra para o Conselheiro Albertino Nascimento. O 
Conselheiro explicou o porquê da suspensão da sua relatoria e destacou as 
contradições dos Projetos apresentados. Chamou a atenção que não cabe a 
denominação de “projeto retroativo a”, mas que deve-se indicar o período de vigência. 
Os presentes concordaram que deve ser feita uma correção na nomenclatura 
informada nesses casos. A Presidente passou ao primeiro ponto da tarde.
3.4 Propostas de Alterações nos Projetos dos Cursos Técnicos em 
Eletromecânica, forma Integrada, do  Câmpus de Irecê, retroativo a 2011 e             
a partir de 2014.1. Relator: Conselheiro Ricardo Almeida Cunha – representante dos 
Diretores Gerais dos Câmpus. A relatoria apresentou o seu Parecer fazendo 
comentários acerca das alterações solicitadas e suas observações complementares. 
Ressaltou que as alterações sejam realmente implementadas pelo Câmpus Irecê, 
após aprovação pelo Conselho, e que outras adequações não sejam feitas no Projeto. 
Após ajustes atendidos, o Projeto deve voltar para o CONSUP. A Presidente 
perguntou se os conselheiros gostariam de se manifestar. O Conselheiro Albertino 
Nascimento perguntou se o PPI foi incluído no projeto apresentado e o relator disse 
que não, mas está solicitando no seu Parecer a inclusão do mesmo. O Conselheiro 
Albertino Nascimento fez um apelo para que os projetos enviados para apreciação 
sejam elaborados à luz do Projeto Pedagógico Institucional – PPI. Explicou que há 
grandes contradições nos projetos enviados para o CONSUP, a exemplo dos Projetos 
de Biocombustíveis que suspendeu o relato em função de problemas técnicos nos 
mesmos. Os devolveu para a PROEN, solicitando ajustes ao Câmpus interessado. 
Acrescentou que os Projetos de Cursos são documentos públicos que constam no 
Caderno Nacional de Cursos Técnicos e que pessoas da área podem verificar as 
contradições que expõem o Instituto. O Conselheiro Eduardo Marinho perguntou sobre 
o suporte pedagógico dado pelo Instituto para a elaboração de tais projetos e 
acrescentou que o Setor Pedagógico de cada Câmpus deveria estar junto nesse 
processo de construção. O Conselheiro Fernando Bulhões disse que deveria existir 
um “esqueleto” de Plano Institucional para passar aos Câmpus. A Presidente 
respondeu que foi elaborado e aprovado pelo CONSUP um modelo de Projeto de 
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Cursos para o IFBA, sendo o mesmo enviado a todos os Câmpus. Ressaltou que os 
Câmpus têm profissionais maravilhosos e que os gestores devem fazer com que os 
pedagogos atuem na elaboração dos Projetos. Considera prioridade o trabalho 
pedagógico no que tange à elaboração dos Planos de Cursos. Acrescentou que 
quando o CONSEPE for instalado no IFBA vai ajudar nesse sentido. A Conselheira 
Dicíola Baqueiro disse que os pedagogos dos Câmpus não dão conta de questões 
técnicas, mas reconheceu que precisam melhorar a qualidade dos seus Projetos. A 
Conselheira Solange Perdigão disse que parte do problema seria resolvido pelo Plano 
de Desenvolvimento Institucional, desde que a DGP fizesse a adaptação dos 
profissionais que chegam para o Instituto. Afirmou que fica complicado pensar na 
qualidade do trabalho sem infraestrutura. Sugeriu que fosse paga uma consultoria 
pelo IFBA para a elaboração dos Projetos de Cursos e que os representantes do MEC 
neste Conselho também poderiam ajudar nesse sentido. A Conselheira Elis Lopes 
afirmou haver um descaso dentro do Instituto em relação aos documentos 
institucionais e um desinteresse para trabalhar nessa área. O Relator apresentou seu 
voto como favorável à aprovação, observadas as recomendações solicitadas no 
Parecer. A Presidente abriu a votação e houve 15 votos favoráveis ao parecer do 
relator e 01 abstenção.
3.5 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico em Eletromecânica, 
forma Subsequente, retroativo a 2011, do  Câmpus de Irecê. Relator: Conselheiro 
Ricardo Almeida Cunha – representante dos Diretores Gerais dos Câmpus. O relator 
apresentou seu Parecer e fez comentários no mesmo teor do item 3.4, aprovando as 
alterações propostas, sendo observadas as recomendações da relatoria. A Presidente 
abriu para manifestação dos Conselheiros. Em seguida, a Presidente iniciou a 
votação, a qual obteve 15 votos favoráveis ao parecer do relator e 01 abstenção.
3.6 Propostas de Alterações nos Projetos dos Cursos Técnicos em 
Informática do  Câmpus de Irecê, formas: Integrada, retroativo a 2011 - e                                        
Subsequente, retroativo a 2011. Relatora: Conselheira Dicíola Figueirêdo de 
Andrade Baqueiro - representante dos Diretores Gerais dos Câmpus. A Relatora 
apresentou a proposta enviada pelo Câmpus com os pedidos de alterações e fez 
comentários em cada item, conforme consta no seu Parecer. Afirmou haver poucas 
lacunas na Proposta encaminhada e pediu a inclusão do PPI. Considerou muito 
pobre o acervo bibliográfico do Câmpus e não viu nenhum item para as disciplinas 
técnicas ou para as do núcleo comum do projeto apresentado. Seu voto foi favorável 
à aprovação, sendo observados os ajustes pedidos pela relatoria. A Presidente abriu 
espaço para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Esaú Santos perguntou 
se é obrigatório o estágio e o TCC; explicou que alunos do Câmpus de Jequié têm 
feito reclamações sobre isso, porque têm de fazer os dois. A Conselheira Dicíola 
Baqueiro respondeu que é um ou outro que precisa ser cumprido. A Presidente iniciou 
a votação e a proposta da forma Integrada teve 15 votos favoráveis ao parecer da 
relatora e a proposta na forma Subsequente teve 14 votos favoráveis ao parecer da 
relatora, ambos sem abstenções ou votos contra.
3.7 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico em Meio Ambiente, 
forma Subsequente, retroativo a 2012, do Câmpus de Jacobina. Relator: 
Conselheiro Rogério Batista da Rocha – representante do Segmento Docente. 
O relator apresentou as propostas de alterações enviadas pelo Câmpus e fez 
comentários que constam no seu parecer. Seu voto foi favorável à proposta com os 
ajustes propostos pela relatoria. A Presidente perguntou aos Conselheiros se querem 
se manifestar e o Conselheiro Albertino Nascimento pediu a inclusão do PPI. Também 
solicitou que voto do relator informasse a partir de quando é a aprovação dessa 
proposta para constar no Ato de aprovação. O relator informou que é a partir de 2012. 
A Presidente iniciou a votação que obteve 14 votos favoráveis ao parecer do relator 
e 01 abstenção. A Presidente antecipou o ponto 3.9 devido a ausência do relator do 
ponto 3.8, no momento. Os Conselheiros acataram a antecipação.  
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3.8 Projeto de Mestrado na Área de Computação. Relator: Conselheiro Edson 
Machado de Brito – representante do Segmento Docente. O relator iniciou falando que 
é Doutor em História e que se debruçou sobre o Projeto por ser distante da sua área 
de formação. Apresentou o seu Parecer e fez comentários sobre pontos problemáticos 
para ajustes. O voto do relator é pela aprovação do Projeto com os ajustes apontados 
sendo enviados para a PRPGI e para a comissão elaboradora. A Presidente abriu 
para a manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Eduardo Marinho disse que já 
existe na CAPES as telas para o projeto do curso e em algumas se pede anexo, como 
declaração e regimento. Não viu isso no corpo do Projeto apresentado. O relator disse 
que o regimento está previsto, mas não foi anexado. O Conselheiro Fernando Bulhões 
observou que no projeto fala que ele é para a sociedade baiana, porém afirma, depois, 
que é o espaço de atuação é Salvador. Precisa definir se é um projeto para o IFBA ou 
para o Câmpus Salvador. Ressaltou que há uma grande quantidade de professores de 
Informática querendo fazer cursos de mestrado e doutorado. Questionou como será 
ofertado esse curso? Os professores do interior não poderão estar disponíveis todos 
os dias. Como são planejados os recursos, que laboratórios serão usados, quais 
professores darão as aulas? Também os créditos não estão fixados e a matriz precisa 
ser refeita. O projeto pedagógico não traduz o que será cursado. O Conselheiro 
Albertino Nascimento disse que o curso tem 18 créditos para serem cumpridos. O 
relator disse que na página 24 da proposta detalha os créditos e na página 25 fala das 
disciplinas obrigatórias e optativas. O Conselheiro Albertino Nascimento afirmou que o 
curso está dentro do regimento proposto. Precisa ser ofertado à sociedade brasileira e 
que precisamos consolidar os cursos stricto sensu. Os laboratórios estão bem 
equipados. À medida que vai sendo implementado o mestrado, vai desacelerando a 
especialização. O Conselheiro Fernando Bulhões disse que isso não está escrito no 
projeto. O Conselheiro Georges Rocha disse que a política da CAPES é perversa com 
os Institutos. Há uma “queda de braço” enorme entre grupos que defendem a pós-
graduação. Disse que deve ser prioridade a formação de cursos de mestrado no 
Instituto que possui mais de 200 doutores. Algo precisa ser feito, talvez até com a 
ajuda do sindicato para isso. Afirmou que não aprova o projeto com as lacunas 
apontadas pelo Conselheiro Fernando Bulhões. Sugeriu que fosse refeito o Parecer, 
incluindo as observações do Conselheiro Fernando Bulhões. O Conselheiro Eduardo 
Marinho  falou que não há outra instância que avalie os cursos técnicos, mas, no caso 
do curso de mestrado, o CONSUP é uma instância e a CAPES é outra instância. 
Defendeu que o PPI deve estar em todos os projetos do IFBA. Não basta que um 
grupo de doutores elabore o projeto e o submetam à CAPES. O grupo tem de estar 
atuando na área há algum tempo, com publicações, e demonstrar, através do currículo 
Lattes, sua atuação. A CAPES é bastante rigorosa. Aprovar o projeto nesta instância 
vai ajudar a submetê-lo à CAPES e, caso ela aponte o que precisa ser refeito, isso 
norteará o trabalho da comissão, haja vista que não é a qualquer tempo que se pode 
submeter à CAPES esse projeto. Estará aberto, de 05 a 30 de maio, o período para 
envio de projetos à CAPES e depois só em 2015. A Presidente disse que esse não é o 
primeiro projeto de mestrado submetido à CAPES. Um não foi aprovado por falta de 
publicação dos nossos doutores. O Conselheiro Valdencastro Pereira comentou que o 
envio á CAPES parece bom por causa do prazo para submeter tais projetos, mas, por 
outro lado, a disputa de recursos que poderá ocorrer dentro do Instituto para a 
operacionalização desse novo curso o leva a defender que conste no projeto a 
previsão dos recursos. O Conselheiro Albertino Nascimento afirmou que não se está 
“matando” um curso para abrir outro. O que ocorre é a otimização dos recursos já que 
há graduação e especialização em Informática. O Conselheiro Fernando Bulhões 
concluiu que não é contra o mestrado em questão, já que ele busca isso para o seu 
Câmpus, mas quando o curso oferecido não tem especificado no projeto os horários 
de aulas e o que já expôs anteriormente, fica inviável a organização dos gestores para 
encaminhar seus professores. Então esses cursos viram uma “ilha”. Com a 
reformulação do Parecer, atendendo às recomendações acordadas pelos 
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Conselheiros, foram listados os seguintes ajustes: fazer a contextualização de forma 
que o mestrado se destina atender a demandas do estado da Bahia, não apenas da 
região metropolitana de Salvador; esclarecer como será a oferta do curso e horários 
que serão praticadas as atividades do curso; sugeriu que os cursos se concentrem no 
início da semana ou próximo do fim de semana para que candidatos do interior e 
grande região metropolitana consigam participar; definir no projeto os critérios de 
seleção para entrada dos discentes no programa;verificar o quadro I do projeto, em 
que a somatória dos valores mínimos e máximos não são acompanhados pelos 
créditos; analisar a seguinte situação: o uso de créditos estabelece uma relação com a 
carga horária distribuída nos horários e ocupação das salas de aula e laboratórios. 
Nos cursos superiores e técnicos do IFBA são praticados créditos de 15 aulas e um 
crédito. Isso pode influenciar negativamente na distribuição de disciplinas de todos os 
cursos, professores e aplicação de horários e salas de aula. É necessário saber com 
clareza sobre o impacto da organização da carga horário, créditos e horários de aulas 
nos demais cursos do Instituto; o projeto deve apresentar com clareza a previsão/
planejamento de recursos necessários para implementação do curso; segundo o 
projeto, só existe um laboratório de pesquisa. Não está claro se os outros descritos 
são também de pesquisa; não está claro no projeto a distribuição de carga horária do 
corpo docente e se esses professores serão os mesmos que atuam nos cursos 
técnicos e cursos superiores do IFBA; o projeto deve apresentar a carta de anuência 
dos professores que participarão do programa. A Presidente iniciou a votação que 
alcançou 17 votos favoráveis ao Parecer do relator com os acréscimos dos 
Conselheiros. A Presidente informou que no expediente de amanhã, virá à reunião o 
Pró-Reitor de Extensão, Prof. Carlos D”Alexandria Bruni, para falar com o Conselho. 
Também virá, a convite, o Reitor do IF Sul de Minas, Prof. Sérgio Pedini, que passará 
o dia na Reitoria e poderá atender às comissões que estão com as propostas de 
Titular e RSC, pela manhã. Ele é um dos reitores cujos processos já submetidos para 
aprovação e já tem processos aprovados. A Presidente encerrou a reunião às 18:20h.

Substituição na Presidência da Reunião: ocorreu no dia 24.04.14, às 10:07h, a 
substituição da Sra. Presidente pelo Conselheiro Eduardo Marinho, até às 10:11h.

Local, data e hora: Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 
às oito horas e quarenta e cinco minutos, teve início o segundo dia de Reunião 
Extraordinária do Conselho Superior – CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, situado na 
Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador/BA.

Composição da Mesa: Sob a presidência da Magnífica Reitora, Profª Aurina Oliveira 
Santana, integraram a mesa os representantes titulares da sociedade civil: Sr. 
Ubiratan Félix Pereira dos Santos – APUB e Sr. Georges Souto Rocha – SINASEFE. 
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; o 
representante titular do segmento Discente: Esaú Santos Muniz Júnior e o suplente 
Jairo da Silva Mota; os representantes titulares do segmento Técnico-Administrativo: 
Luciano Cerqueira de Oliveira, Paula Roberta Sá do Nascimento, Cássio Viana Santos 
e Elis Fábia Lopes Cabral; também a representante suplente desse segmento, Suzana 
Nascimento dos Santos.

1. Ausências Justificadas: As representantes da sociedade civil, Sra. Solange Maria 
Novis Ribeiro - Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB e a Sra. Natália 
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Sudislowski - Federação do Comércio – informaram, no dia 24, ausência à secretaria 
do CONSUP para o dia 25. A Conselheira Solange Alves Perdigão informou, no dia 
27.03.14, sua ausência no dia 25, em função de viagem e foi convocada a suplente 
da sua representação. O Conselheiro Eduardo Marinho justificou ausência no turno 
vespertino do dia 25, conforme atestado de comparecimento médico entregue à 
secretaria do CONSUP.

2.Posse de Conselheiros: A Senhora Presidente deu boas-vindas aos presentes 
e realizou a posse da representante suplente do Segmento Técnico Administrativo, 
Suzana Nascimento dos Santos, substituindo Solange Alves Perdigão, e do 
representante suplente do Segmento Discente, Jairo da Silva Mota, substituindo 
Israel Fernando Almeida de Santana. O Termo de Posse foi lido pela secretária do 
CONSUP, Patrícia Garcia Rosa Vitorino, e assinado pelos empossados no livro do 
CONSUP. A Presidente iniciou a consideração dos pontos da Pauta.
3.9 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico em Mineração, forma 
Subsequente, retroativo a 2012, do Câmpus de Jacobina. Relator: Conselheiro 
José Roberto Nunes Costa – representante suplente dos Diretores Gerais dos 
Câmpus. O relator apresentou seu Parecer, apontando os itens nos quais pede alguns 
ajustes. Ressaltou que o ensino de língua estrangeira não é mais um acessório, mas 
ferramenta, por isso defende a ampliação da carga horária das disciplinas dessa área. 
Seu voto foi pela aprovação, estabelecendo 30 dias para os ajustes serem feitos. A 
Presidente abriu para a manifestação dos Conselheiros. Ela expressou a preocupação 
da Pró-reitora Lívia Simões quanto às aberrações encontradas entre os Planos 
de Cursos que são aprovados e o que é aplicado pelos Câmpus. Afirmou que os 
Diretores Gerais e Diretores de Ensino não podem permitir tais mudanças aleatórias. 
Quando necessárias, devem ser solicitados os ajustes para apreciação do CONSUP 
e não modificarem os Planos para depois pedirem as alterações. O diploma do aluno 
de alguns Câmpus não corresponde ao que ele cursou realmente. O Conselho pode 
rever seus atos, mas o problema não deve ser trazido para esse fórum depois de 
criado. Concluiu dizendo que é preocupante a situação e o que será do Instituto se por 
ele passar uma Auditoria Pedagógica. A Presidente abriu a votação sobre a relatoria 
apresentada e houve 15  votos favoráveis ao Parecer do relator, unanimidade. A 
Presidente solicitou aos Conselheiros a antecipação do ponto 3.14, em função do 
pedido do relator que precisará se ausentar no turno da tarde para consulta médica. 
Também houve solicitação do Conselheiro Cássio Viana para antecipação do ponto 
3.17 para esta manhã, em função de ter que se ausentar a partir das 16h, para 
embarcar para Vitória da Conquista. Os presentes acataram. A PROEN solicitou à 
Secretaria do CONSUP suspensão do ponto 3.11, em função da não conclusão dos 
documentos para a relatoria, no tempo regimentar.
3.10 Projeto de Mestrado Profissional na Área de Educação. Relator: Conselheiro 
Eduardo Marinho Barbosa – representante do Segmento Docente. O relator 
apresentou sua análise e teceu comentários acerca das 17 telas apresentadas na 
proposta, apontando em cada uma os ajustes a serem feitos pelos elaboradores, 
visando atender às normas que disciplinam os cursos de Pós-graduação stricto sensu 
nas IES do Brasil, através da CAPES. Foram feitas observações sobre: correções de 
nomenclaturas; descrição mais detalhada dos laboratórios; incluir e viabilizar acesso à 
internet; explicitar quais projetos, quais fontes de recursos e quais valores estão 
associados ao PPG proposto; ampliar as informações sobre o IFBA (número de 
câmpus, cursos, servidores, alunos, orçamento institucional e parcela destinada a 
PRPGI, bolsas institucionais, proporção de docentes doutores, etc.); dar o devido foco 
no contexto ao PDI do IFBA; exclusão do parágrafo que trata das bolsas de estudos e 
suas modalidades, uma vez que elas não resultam de convênio, mas de edital; ampliar 
informações sobre os convênios do IFBA, inclusive internacionais; correções no item 
que descreve a totalização dos 32 créditos; rever a pertinência da disciplina Docência 
Universitária (45h – 3 créditos) para este PPG; atualização do currículo da Profª 
Daniela Séfora na Plataforma Lattes; preencher campos que tratam dos Projetos de 
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Pesquisa, Docentes-Disciplinas e Informações Complementares; incluir anexos 
(Regimento da IES, Regimento/Regulamento do Curso, Autorização/IES de criação do 
Curso – declaração da reitoria expressando comprometimento formal em apoio a 
criação do novo curso, Resolução do CONSUP); PRPGI checar a proposta revisada 
pela comissão elaboradora, antes de enviar para a CAPES e corrigir inconsistências. 
Ressaltou que se incorpore ao projeto temas como educação inclusiva às pessoas 
com necessidades especiais, seja por meio de uma disciplina, na forma de tópicos 
especiais ou como estratégias de projetos temáticos transversais que possam ser 
contemplados por várias disciplinas. O voto do relator foi pela aprovação, observando-
se as sugestões pontuadas que constam no seu Parecer para encaminhamento à 
comissão elaboradora para as devidas revisões. A Presidente abriu para manifestação 
dos Conselheiros. O Conselheiro Fernando Bulhões chamou a atenção para a 
diferença entre submeter projetos à CAPES e submetê-los ao CONSUP. Os créditos 
apresentados são diferentes e tem que haver uma norma, um padrão. Ressaltou que 
precisam aparecer nos projetos os elementos que possibilitam a operacionalização 
deles nos Câmpus, em especial para acesso dos professores do interior. Afirmou que 
fica difícil para os Diretores de Ensino e Gerais encaixar tudo isso sem constar no 
projeto as intenções de convênio, os dias, horários e local em que o curso acontecerá. 
No Projeto para apreciação do CONSUP tudo isso deveria constar. A Presidente 
acrescentou que precisa estar no Planejamento Institucional de 2014 para dar 
encaminhamento ao Projeto aprovado, além de constar no Planejamento do Câmpus. 
O relator Eduardo Marinho disse que o público alvo é docente da educação básica e 
não acha que o projeto será facilmente aprovado pela CAPES, mesmo com os ajustes 
feitos. Sugere que seja submetido para ver o que a CAPES apontará e isso dará um 
“norte” às correções e próximas elaborações de projetos. Acredita que não se deve 
apenas pensar no que a CAPES exige, mas na fundamentação de longo alcance, já 
que faltam projetos no programa institucional. A Presidente iniciou a votação e foram 
obtidos 17 votos favoráveis ao Parecer do relator, unanimidade. A Presidente recebeu 
o Pró-Reitor de Extensão, Prof. Antônio D’Alexandria Bruni, ao qual passou a palavra. 
Prof. Bruni saudou os Conselheiros presentes e explicou a atuação da PROEX, 
entregando aos Conselheiros a publicação PROEX IFBA – DOCUMENTA – 
EXTENSÃO , na qual estão elencadas as realizações do Instituto na área de extensão 
acadêmica, ocorridas desde 2008. Uma publicação ilustrada e colorida foi deixada 
com a Presidente, Prof.ª Aurina Santana, também está disponível no site do IFBA. 
Solicitou que o Conselho acredite na extensão e conheçam os projetos belíssimos que 
são divulgados nessa publicação e aprovem investimentos para a extensão. Ressaltou 
que o PRONATEC está na publicação, mas numa perspectiva crítica. A Presidente 
parabenizou o Pró-Reitor e sua equipe e ele agradeceu ao Conselho. O Conselheiro 
Ubiratan Félix também distribuiu a revista da APUB aos Conselheiros. Foi dada Posse 
ao Conselheiro Jairo da Silva Mota - representante suplente do Segmento Discente, 
que chegou à reunião, com assinatura do Termo de Posse.
3.11 Planejamento IFBA 2014. Relator: Conselheiro Cássio Viana Santos – 
representante do Segmento Técnico-Administrativo. O relator parabenizou à PROAP 
pelo trabalho na elaboração do documento que relatará. Foram convidados para 
acompanhar o relato e esclarecer possíveis dúvidas o Prof. Paulo André Queiroz 
Ferreira, Diretor de Gestão Administrativa e Planejamento – DGAP, e Sílvia Becher 
Breitenbach, Chefe do Departamento de Planejamento – DEPLAN. O relator 
apresentou o seu Parecer, no qual cada Câmpus do IFBA teve em sua tela a sua 
análise crítica com as observações dos aspectos considerados problemáticos. O voto 
do relator é que o Planejamento seja aprovado e os ajustes solicitados no Parecer 
sejam encaminhados à PROAP. A Presidente abriu para a manifestação dos 
Conselheiros. O Conselheiro Valdencastro Pereira perguntou do que se trata 
orçamento de extensão do Câmpus Salvador foi de 1% e outro evento de Santo 
Amaro foi de 20%. Por que essa discrepância? O Diretor Paulo André cumprimentou 
os presentes e respondeu que o orçamento é feito no Câmpus e a comunidade define 
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o que vai ser desenvolvido. O IFBA tem Câmpus novos e antigos. Antes de só um 
Instituto Federal só havia o ensino e o planejamento de alguns Câmpus novos reflete 
isso. Câmpus mais preparados já refletem no planejamento investimento, além do 
ensino, na pesquisa e na extensão, gerando as distorções apresentadas. A 
Conselheira Elis Lopes falou da dificuldade de aprovação de projetos que são 
encaminhados à PROJUR. Também falou da falta de cuidado com a capacitação dos 
técnicos administrativos. A Presidente disse que cabe aos Câmpus planejar essa 
capacitação para que venha constar no Planejamento do Instituto. O Diretor Paulo 
André disse que estão sendo implementadas pela PROAP ações de capacitação dos 
servidores, a exemplo da PROAP itinerante e das oficinas de treinamento nas áreas 
de administração, orçamento, planejamento e patrimônio. A grade de capacitação está 
sendo refeita em parceria com a DGP e estará sendo divulgada para qualificação dos 
nossos técnicos. O Conselheiro Ricardo Cunha pediu que os cursos da ESAFE sejam 
descentralizados, para que ocorram não só em Salvador, porque viabilizar diárias e 
passagens para os servidores dos Câmpus fica complicado. O Diretor disse que isso 
está sendo tratado e precisa apenas definir cidades com a estrutura mínima de 
aeroporto, a pedido da ESAFE. O Conselheiro Jairo Santos ressaltou a necessidade 
de investimentos para a pesquisa e extensão nos cursos superiores e de pós-
graduação do IFBA. O Conselheiro Eduardo Marinho observou que não há no 
planejamento acervo bibliográfico com recurso no Câmpus Salvador. Destacou que na 
capacitação de recursos humanos do Câmpus Salvador tem aperfeiçoamento de 4 
professores de Eletrotécnica, aperfeiçoamento de servidores da coordenação de 
Química e intercâmbio estudantil na Argentina. Perguntou se nos outros cursos não 
houve a demanda, não enviaram as informações ou não foram contemplados, qual a 
metodologia na prática de realização. O Conselheiro Albertino Nascimento respondeu 
que o empenho pode sair em um ano. A participação em eventos está na rubrica de 
diárias e passagens e foram vários estudantes e professores contemplados. Tem 
outra variável que precisa ser levada em consideração que é a parte do que é 
investido fica na rubrica da assistência estudantil. A Presidente perguntou onde 
deveria constar para que a CGU entenda o documento. O Conselheiro Albertino 
Nascimento disse que o SCDP registra as diárias e passagens e a justificativa para 
quem foi e para quê, mas isso fica só lá. A chefe do DEPLAN disse que pode estar 
havendo duplicidade de informações. Como a rubrica de diária e passagens vem 
dentro do custeio e não podem estar no orçamentário, se não vai gastar no custeio e 
no investimento. Afirmou que vai rever isso. A Conselheira Elis Lopes pediu para a 
capacitação ser para servidores e não apenas focando a área administrativa. A 
Presidente disse que o grupo de servidores de cada área precisa fazer a proposta 
para constar no Planejamento do Câmpus e do Instituto. O Diretor Paulo André disse 
que há uma comissão na DGP que faz a demanda de cursos e está, inclusive, 
fazendo um programa de recepção de novos servidores para este ano. A Presidente 
informou que há 30 técnicos fazendo mestrado na UFBA, no momento, e alguns 
fazendo doutorado. Na medida do possível está mesclando a participação porque 
entende que são trabalhadores da educação. Fica mais fácil a execução se constar no 
Planejamento porque o recurso fica garantido. Foi iniciada, pela Presidente, a votação 
que obteve 17 votos favoráveis ao Parecer do relator e 01 abstenção. O Prof. Paulo 
André Queiroz Ferreira- Diretor da DGAP e Sílvia Becher Breitenbach - Chefe do 
Departamento de Planejamento – DEPLAN, saíram às 11:20h. O Conselheiro Paulo 
Marinho pediu a antecipação do ponto 3.19, em função da sua viagem às 16h. O 
pedido foi acatado pelos presentes.
3.12 Proposta das Diretrizes Gerais para promoção à classe de Titular dos 
docentes da Carreira EBTT do IFBA. Apresentação: Comissão constituída através 
da Resolução do CONSUP nº 14/2014. Os Conselheiros Georges Rocha  e  Paulo 
Marinho são membros da Comissão de elaboração dessa proposta e a apresentaram 
ao Conselho, fazendo a leitura na íntegra da proposta. O Conselheiro Georges Rocha 
disse que consultaram documentos do IF de Santa Catarina, do IF de São Paulo e 
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do Câmpus Vitória da Conquista, fazendo as adaptações para a nossa realidade, 
além das leis que regulamentam a promoção. Afirmou que eles se reuniram com o 
Reitor do IF Sul de Minas, Sérgio Pedini,e ele considerou madura e bem encaminhada 
a proposta da comissão para aprovação. Foram apresentados aos Conselheiros 
também os formulários que são anexos da proposta. Os Conselheiros e a Presidência 
se manifestaram ao longo da apresentação e fizeram suas contribuições ao 
documento. Em seguida, a Presidente iniciou a votação e houve 15 votos favoráveis, 
unanimidade, à proposta da Comissão com as recomendações dos presentes. O 
Conselheiro Paulo Marinho ficou de enviar o texto final aprovado para a Secretaria 
do CONSUP dar os devidos encaminhamentos. A reunião teve intervalo para almoço 
às 13:45h. O retorno ocorreu às 14:45h. A Presidente recebeu o Reitor do IF Sul 
de Minas, Prof. Sérgio Pedini, que passou um pouco da sua experiência sobre os 
encaminhamentos de Processos para acesso à Classe Titular e para concessão do 
Reconhecimento de Direitos e Saberes – RSC – para docentes. Prof. Sérgio Pedini 
elogiou a proposta elaborada pela Comissão do IFBA para acesso à Classe Titular 
da Carreira EBTT. Esclareceu dúvidas dos Conselheiros presentes e defendeu que 
os documentos devem ser enviados para os órgãos de controle o quanto antes, para 
ganhar tempo, e quaisquer ajustes que venham a ser apontados por esses, nortearão 
as correções que serão feitas posteriormente. 
3.11 Proposta de Regulamento Interno para concessão do Reconhecimento de 
Saberes e  Competências –RSC, para docentes da Carreira EBTT do IFBA         
Apresentação: Comissão constituída através das Resoluções do CONSUP nº 13 e 16/
2014. O Prof. Affonso José – Diretor do Câmpus Camaçari, os Conselheiros Albertino 
Nascimento, Ubiratan Félix e Rogério Barbosa, membros da Comissão constituída 
estão presentes à reunião no momento da fala do Reitor Sérgio Pedini. Sobre a 
condução dos trabalhos da comissão, o Conselheiro Ubiratan Félix esclareceu que a 
proposta enviada por ele para a sua comissão, através da Secretaria do CONSUP é 
da PROIFES e não do IF Paraná ou de outro Instituto. Reconheceu a necessidade de 
adequação da tabela porque tem coisas que não cabem na Bahia, para que as 
pessoas sejam contempladas no processo. Mas não sabe se poderá ser aprovada 
hoje. O Conselheiro Georges Rocha elogiou o “ponta-pé” inicial para o trabalho da 
comissão, mas soube que a comissão não se reunião presencialmente. O prof. Luiz 
Emílio , representante do SINASEFE na comissão, não foi envolvido no trabalho e não 
houve uma rede para discussão não presencial. Ressaltou que há diferenças entre o 
que o SINASEFE propõe e a proposta do PROIFES ou outra. Afirmou que a discussão 
é enriquecedora, mas não para a aprovação nesta reunião. É um processo mais 
demorado do que a promoção para o professor titular. A Comissão pecou por não ter 
feito suas reuniões e cobra celeridade. O Conselheiro Albertino Nascimento 
agradeceu a presença do Reitor Sérgio Pedini, e explicou que a greve da Polícia 
Militar comprometeu o encontro presencial da comissão para quinta-feira passada. 
Houve uma desarticulação muito grande. Por conta da urgência, o Conselheiro disse 
que as contribuições do Conselheiro. Ubiratan Félix e de Sérgio Pedini, hoje, ao reunir-
se com a comissão,  ela avançou muito. Fez a proposição de que seja feita a leitura 
do documento nesta reunião e que a comissão se reúna na próxima semana, para 
concluir o documento. Havendo unanimidade dentro da comissão, a proposta seria 
encaminhada para Brasília. Não havendo unanimidade na comissão, a proposta 
voltaria para apreciação do CONSUP, na próxima reunião, e perderiam pelo menos 
uns 30 dias e com a Copa do mundo a resposta só deverá vir no 2º semestre. A 
margem de flexibilização é na tabela para contemplar à nossa realidade. O 
Conselheiro Georges Rocha afirmou que o SINASEFE desconhece o documento do IF 
Paraná e o SINASEFE da Bahia discorda da postura do SINASEFE Nacional. Falou 
do descumprimento do Regimento do CONSUP sem que os Conselheiros tivessem 
acesso ao documento com o prazo de 15 dias. O Conselheiro Ubiratan Félix falou da 
necessidade de resolver objetivamente o problema, a tabela como está não nos 
atende. Acredita que a sugestão do Conselheiro Albertino Nascimento pode resolver a 
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situação de forma objetiva. O Conselheiro Georges Rocha disse que a comissão de 
titular EBTT se reunião on-line, já que o Conselheiro Paulo Marinho estava em Vitória 
da Conquista, reiterou a impossibilidade de aprovação do documento nesta reunião. O 
Conselheiro Paulo Marinho leu o Regimento do CONSUP, no seu Cap. II, Art. 18 e § 
único, que fala da possibilidade da aprovação ad referendum  do Conselho, pela 
Presidente, em casos de urgência, e a apreciação pelo Conselho na reunião seguinte. 
Propôs que a comissão chame o representante do Sindicato, se reúne e a Presidente 
aprova o documento ad referendum, depois o Conselho aprecia. A Presidente disse 
que a comissão teve sua Resolução baixada no dia 1º de abril e no dia 07 de abril 
Prof. Luiz Emílio foi incluído na comissão. O Reitor disse que veio não para atrapalhar, 
mas para contribuir. Esclareceu que a PROIFES e o SINASEFE trabalham de forma 
conjunta e isso consta em ata. Discorda que há uma proposta da PROIFES, ele é 
contra que haja um documento padrão pelo princípio de que isso fere a autonomia 
institucional, ou seja, cada um faz o seu. O do IF Sul de Minas segue a linha geral do 
CONIF. O Conselheiro Georges Rocha disse que a seção do SINASEFE local é 
interessada na aprovação do documento, mas o regimento está sendo ferido e a greve 
da Polícia Militar foi grave, mas a comissão não mandou os documentos com tempo 
hábil. O Conselheiro Ubiratan Félix pediu que fosse tirado um presidente para a 
comissão e encaminhado da forma sugerida pelos Conselheiros Albertino Nascimento 
e Paulo Marinho. A Presidente colocou em votação as propostas apresentadas. A 
proposta do Conselheiro Albertino Nascimento foi apresentar a minuta trazida pela 
comissão, fosse feita a compatibilização dos documentos do Prof. Ubiratan Félix e do 
IF Sul de Minas; a comissão se reuniria e, havendo consenso na comissão, o 
documento seria enviado. Ressaltou que o regimento existe para normatizar as 
relações e não para inviabilizar a vida em uma instituição. O artigo 22 virou uma 
“moeda de chantagem” no Conselho. Propôs que qualquer tema enviado depois dos 
15 dias do prazo regimentar, por motivo de urgência, deveria ser considerado desde 
que tenha 2/3 de aprovação. Lembrou que três pontos foram colocados na última 
reunião com menos de 48h, a pedido de conselheiro que divulgou essa solicitação na 
rede e foi acatado. Solicitou uma reunião para revisão do regimento do CONSUP. 
Concluiu que precisa haver flexibilidade do Regimento do CONSUP para tratar de 
demandas reais. Professor Affonso José propôs que a comissão se reúna na segunda-
feira, dia 28, a partir das 14h, na sala de reunião do Câmpus Salvador. O Conselheiro 
Georges Rocha questionou que o regimento foi aprovado recentemente e já vai ser 
revisado. A Presidente disse que o Conselho é soberano e tudo é aprovado através de 
votação. O Conselheiro Georges Rocha disse que fazia um apelo para se acatar a 
proposta do Conselheiro Paulo Marinho, caso contrário o SINASEFE se retirará da 
comissão. O Reitor Sérgio Pedini pediu que não “emperrassem” o processo, 
justificando que tem muitos colegas esperando isso, inclusive colegas que estão na 
compulsória. Afirmou que o IFBA está construindo um documento que será referencia 
na rede. Afirmou que vai continuar ajudando a distância e se despediu do Conselho. A 
Presidente agradeceu ao Reitor do IF Sul de Minas. O Reitor saiu às 16:15h. O 
Conselheiro Albertino Nascimento retirou sua proposta e apoia a proposta do 
Conselheiro Paulo Marinho. A votação obteve 14 votos favoráveis, 01 abstenção, para 
que a comissão se reúna no dia 28, no Câmpus Salvador e, havendo consenso na 
comissão, deverá ser enviado para aprovação ad referendum, e envio à Brasília; 
depois será apreciado no Conselho. O Conselheiro Albertino Nascimento sugeriu para 
presidente da comissão o prof. Affonso José. A Presidente disse que se os 
Conselheiros não se opõem, será o prof. Affonso José o presidente. Não houve 
manifestação em contrário. 
3.12 Relatório de Gestão 2013 e Prestação de Contas TCU-IFBA 2013. Relator: 
Conselheiro Luciano Cerqueira de Oliveira, representante do Segmento Técnico-
Administrativo. Foi convidado o Pró-Reitor de Planejamento, Prof. Renato da 
Anunciação para concluir o relato que teve início na reunião do dia 27.03.14, e fazer 
esclarecimentos. O relator trouxe a atenção a normativa e as diretrizes que embasam 
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a elaboração do documento. O relatório foi enviado ao TCU para julgamento das 
contas, já que a data para envio era até 31.03.2014. Se o TCU indicar alguma 
inconformidade, o TCU o devolve para ajustes. A palavra foi passada ao Pró-Reitor 
Renato da Anunciação disse que fez os esclarecimentos pedidos na última reunião e 
hoje veio para fornecer outros que os Conselheiros julgarem necessários. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que os Conselheiros saem da sala sem darem 
explicação e estamos sem quórum no momento da apreciação do Relatório de 
Gestão. É preciso cobrar dos Conselheiros que cumpram sua responsabilidade. 
Solicitou tempo para ler os Relatórios, este tem 230 páginas. Solicitou que o Relatório 
esteja pronto no Conselho com, pelo menos, 30 dias de antecedência. E que sua 
solicitação fosse encarada como algo positivo. Acrescentou que o Conselho que 
aprecia o Relatório não seja o recém-empossado, porque demanda experiência para 
essa demanda complexa. Pediu que suas solicitações constassem em Ata. Em 
seguida, passou às considerações sobre o Relatório. Perguntou qual o critério para 
pagamento dos restos a pagar. Na página 94 - Suprimentos de Fundos, observou que  
foi utilizado um crescimento discreto no uso do cartão de crédito. Perguntou se está 
definido por Câmpus e por responsável esses cartões corporativos. O Pró-Reitor 
respondeu que está na página seguinte, especificado por Câmpus e pessoa 
responsável. O Conselheiro verificou. Na página 110, o Conselheiro disse que há um 
crescente número de funcionários terceirizados e isso preocupa o movimento sindical. 
Nesse sentido, pediu maior clareza sobre a evolução dos terceirizado no IFBA, nos 
últimos anos, por categoria e por Câmpus. Na página 113 pediu para constar as 
plantas dos cursos de biocombustíveis. A Presidente esclareceu que as plantas são 
de uso compartilhado, as plantas foram instaladas pelo Governo do Estado e nós 
tomamos conta dessas plantas. Nem em Irecê a planta é de nossa responsabilidade, 
ainda é do Estado. Inclusive, o Conselheiro Georges Rocha foi indicado para 
coordenar isso. O Conselheiro disse que pensou estar destituído porque tem havido  
reuniões e ele não tem sido chamado. Pediu que seja feito um link para divulgar o 
programa de biocombustíveis do Instituto e que o Governo do Estado está 
“amarrando” isso, as licenças ambientais das Plantas não saem. A sugestão para o 
próximo Reitor verificar o que está ocorrendo. Na página 208, o Conselheiro falou do 
problema da qualificação dos técnicos neste Instituto. Há demanda de técnicos para 
sair para doutorado. Não achou no relatório os indicadores para qualificação dos 
técnicos, assim como há os indicadores para docentes. Os técnicos reclamam que 
não há o mesmo tratamento para se afastarem para mestrado e doutorado e, quem 
sabe, a contratação de servidor técnico substituto. Na página 128, chamou atenção 
que foi recomendada a apuração do pagamento indevido no exercício de 2009. A 
comissão pediu o arquivamento do processo pela ausência de determinados 
documentos. O relator respondeu que denúncias de possíveis irregularidades, sem a 
documentação comprobatória não se comprova a denúncia e, por isso, se indica o 
arquivamento. O Conselheiro falou sobre a necessidade de se tornarem públicas as 
ações do Comitê de Gestão. Não viu relatório sobre o que foi feito nesse ano de 
funcionamento pelo Comitê de Gestão. O Conselheiro Fernando Bulhões e disse que 
o Comitê precisa observar a segurança da cadeia inteira dentro do Instituto. A norma 
da ABNT recomenda que o Comitê seja composto não por servidores de TI, mas de 
várias áreas e tenha auditoria externa. Esse Comitê acompanharia os sistemas que 
existem dentro do Instituto e não funcionam, como o SICAD. Concluiu, dizendo que 
dentro do “tripé”: segurança, confiabilidade e segurança não são atendidos aqui. O 
Conselheiro Georges Rocha pediu para constar onde estão ocorrendo a coleta 
seletiva e de aparelhos eletrônicos que não constam no relatório. Perguntou também 
sobre a CPA que não se fala no relatório. E o presidente da comissão em Barreiras 
disse que não se reúnem há algum tempo por falta de recursos para a reunião da 
comissão estadual e as CSAs não funcionam. A Presidente trouxe a atenção que ele 
aceitou a coordenadoria do PRONATEC. O Conselheiro Georges Rocha pediu para 
constar no relatório a CPA e as CSAs. A Conselheira Elis Lopes frisou que a avaliação 
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de progressão como é passada pela CSA e como isso ocorre quando a comissão não 
funciona? A Presidente acrescentou que também a aprovação de cursos passa pela 
CSA e antes o Instituto  era exemplar no funcionamento dessas comissões mas, de 
um tempo para cá, não estão funcionando. Sem outras manifestações dos 
Conselheiros, passou a palavra para o Pró-Reitor Renato da Anunciação que prestou 
os esclarecimentos pedidos. A questão da página 24, a configuração está de acordo 
com o Regimento Geral aprovado. Na página 101 tem o quadro geral dos servidores 
técnico-administrativos com seu grau de escolaridade e seus quantitativos, mostrando 
que tem crescido muito a qualificação. Os terceirizados por Câmpus constam no 
Relatório de Gestão Institucional e o geral tem na pagina 110 por nível. No Relatório 
de Gestão do TCU não pede essa informação detalhada e no Institucional vem 
detalhado. O Relatório de Gestão está na Transparência IFBA de 2001 a 2012. Os 
terceirizados estão dentro das tarefas que o servidor não executa e são cargos 
extintos, não tem concurso público. O Conselheiro Georges Rocha disse que são mais 
de 1.000 terceirizados para 700 técnicos no IFBA e é ponto da pauta da greve essa 
contratação de terceirizados. O Conselheiro Valdencastro Pereira perguntou como se 
determina a quantidade de seguranças/vigilantes para os Câmpus. O Pró-Reitor 
respondeu que é a IN 03/2008 que determina a contratação de empresas terceirizadas 
e tem critérios por metro quadrado, etc., mas não quer dizer que não podem ser 
mudadas. Afirmou que a terceirização é cara para a Instituição. Pediu que fosse 
aberta a sindicância para apurar os fatos ocorridos no Câmpus de Camaçari e houve 
reunião com a Secretaria de Segurança Pública. Foi pedido reforço para vários 
Câmpus que têm proximidade com áreas mais perigosas. O Diretor do Câmpus pode 
fazer estudo que justifique o pedido de ampliação dos postos. Na questão do 
Biocombustível disse que falta o estudo da frota porque o motor não é adaptado. 
Sobre o Comitê tem uma página específica da Comissão, o PDTI, etc. Precisa divulgar 
a página. A planilha das páginas 117 e 118 tem um quadro que é resultado do 
trabalho desse Comitê. Na página 121, sobre a captação de água tem no Câmpus 
Salvador, Simões Filho, e 10 quites para implantação em outros Câmpus. A CPA não 
tem no Relatório porque não é exigência do Tribunal de Contas, mas consta no 
Relatório Institucional. A Conselheira Elis Lopes disse que no site tem somente o de 
2011 e de alguns Câmpus. Afirmou que está desatualizado. O Pró-Reitor disse que 
Rivailda já solicitou um programa para coletar os dados e atualizar. O Pró-Reitor saiu 
da reunião às 17:30h. A Presidente abriu para a votação. O relator fez a conclusão do 
relato, apontando os ajustes que já foram feitos, sendo favorável a aprovação do 
relatório. A Presidente disse que as contribuições recomendadas pelos Conselheiros 
devem ser agregadas. A votação  obteve 14 votos favoráveis a aprovação do relator e 
01 abstenção. A Presidente expôs para o Conselho que seria improdutivo analisar os 
Calendários Acadêmicos sendo que alguns Câmpus estão em greve e sugeriu que 
fosse apreciado esse ponto na próxima reunião. Os presentes acataram com 
unanimidade.
3.13 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 15/2014. A Presidente informou 
que a Comissão enviou e-mail para a Secretaria do CONSUP, solicitando suspensão 
do ponto para essa reunião por falta de tempo hábil para elaboração da proposta. 
Foi acordado pelos presentes a prorrogação do prazo dado à Comissão, ficando a 
apresentação na reunião do dia 29 de maio de 2014.
3.14 Propostas de Alterações no Projeto do Curso Técnico de Segurança 
do Trabalho, forma Subsequente, retroativo a 2011, do Câmpus de Ilhéus. 
Relatora: Conselheira Suzana Nascimento dos Santos – representante suplente 
do Segmento Técnico-Administrativo. A relatora apresentou o seu Parecer, no qual 
destacou a necessidade de ajustes referentes ao ponto 9 do Plano de Curso de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Segurança do Trabalho, forma 
Subsequente, com carga horária teórico/prática de 1.350 horas, sendo 150 horas de 
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prática profissional, ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia, no Campus de Ilhéus. Também determinou que a Comissão Elaboradora 
tenha prazo de 30 dias para realização dos devidos ajustes. O voto da relatora 
foi pela aprovação. A Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros e, em 
seguida, ocorreu a votação que obteve 14 votos favoráveis ao Parecer da relatora e 01 
abstenção.
4. Expediente: A Presidente encaminhou a suspensão dos seguintes pontos 
constantes na Pauta: 3.10 Calendários Acadêmicos do Ano Letivo de 2014 - Relatora: 
Conselheira Paula Roberta Sá do Nascimento; 3.11 Justificativa para ampliação do 
sistema de seleção para os cursos superiores do IFBA pelo SISU para 100% das 
vagas ofertadas – Relatora: Conselheira Elis Lopes;  3.12 Regimento do Comitê Local 
de Acompanhamento e Avaliação – CLAA - Relator: Conselheiro Luciano Cerqueira 
de Oliveira e  3.13 Regimento dos grupos do Programa de Educação Tutorial do 
IFBA – PET -  Relator: Conselheiro Ubiratan Félix Pereira dos Santos, considerando 
o horário avançado da reunião, a greve que foi deflagrada em alguns Câmpus do 
IFBA, inviabilizando a aprovação dos Calendários Acadêmicos e a não conclusão 
dos documentos para justificativa de ampliação do SISU pela PROEN. Os presentes 
concordaram que tais pontos constem na Pauta da próxima reunião do CONSUP. A 2ª 
Reunião Ordinária do Conselho foi marcada para o dia 29.05.2014, às 08:00h. 

Saídas antecipadas: Foram informadas e seguem registradas as saídas dos 
seguintes Conselheiros: Dia 24.04.14:  Representante da Federação do Comércio 
- Sra. Natália Sudislowski, às 12:07h, Representante da FIEB – Solange Novis, às 
12:06h; Dia 25.04.14: Representante do Segmento Docente – Eduardo Marinho, 
às 13h, Representante da APUB – Ubiratan Félix, às 16:40h; Representante dos 
Diretores Gerais dos Câmpus – Paulo Marinho, às 16:00h, Representante do 
Segmento Técnico-Administrativo – Cássio Viana Santos, às 16h.

Encerramento: A Senhora Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e o 
empenho com que realizaram os trabalhos. Falou do seu mandato que será concluído 
no dia 30 de abril e falou da felicidade de trabalhar tantos anos neste Instituto. Nada 
mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião.

PRESIDÊNCIA DO CONSUP                     ASSINATURA
Reitora Profª Aurina Oliveira Santana
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
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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
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

15



Ricardo Cunha - Titular
Diretor/Porto Seguro
Arleno José de Jesus – Suplente
Diretor 
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