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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 08 DE 2019

Local, Data e Hora: Aos 26 dias do mês de setembro de 2019, às 09 horas, deveria ter início a 4ª Reunião 
Extraordinária do CONSUP, realizada de modo semipresencial, com a criação de Polos nos Campi Barreiras, 
Eunápolis, Irecê, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Reitoria, transmitida por Web 
Conferência, conforme 1ª convocação, enviada em 11/09/2019, a todos os Conselheiros Titulares: do MEC, 
dos segmentos Discente, Docente e Técnico-Administrativo, designados pela Portaria/IFBA nº 4.150, de 
19/12/2018, dos Diretores-Gerais representantes do Colégio de Dirigentes do IFBA, designados pela 
Portaria/IFBA nº 2.881, de 11/09/2019; à Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA e à Prof.ª Aurina 
Santana - membro vitalício do CONSUP. Esta reunião está sendo gravada na Sala de Reunião da Reitoria do 
IFBA, situada à Av. Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador/BA.

O Presidente substituto do CONSUP – Prof. Marco Antônio Tavares Góes, verificou a presença de quórum, às 
9h33min, estando presentes 19 Conselheiros votantes, incluindo o Presidente. O Presidente cumprimentou a 
todos, dando início aos trabalhos às 9h33min, com o quórum de 19 pessoas, sendo 19 votantes.

Registros da Reunião: A reunião está sendo gravada e transmitida pela DGTI, pelo link . Esta reunião também 
será gravada pelo Núcleo de Produção Digital – NPD – da Reitoria, para registro dos áudios das manifestações 
dos presentes e dos encaminhamentos adotados. Tal registro constitui-se em lastro comprobatório suficiente da 
integralidade dos fatos decorridos nesta reunião. Além disso, está sendo lavrada, pela Secretaria do CONSUP, a 
Ata como registro dos pontos pautados, encaminhamentos, votações e demais deliberações que embasam os 
atos do Conselho Superior, homologados nesta reunião. A Ata será disponibilizada, previamente, pela 
Secretaria do CONSUP para apreciação dos Conselheiros, podendo ser solicitada alteração no prazo de 48h 
antes da reunião em que será assinada, como estabelece o Regimento do CONSUP, aprovado pela Resolução nº 
10, de 16/05/2018, em seu Art. 19..

Composição da Reunião: Sob a Presidência do Prof. Marco Antônio Tavares Goes – designado pela 
Portaria/IFBA nº 3.017, de 24 de setembro de 2019, a Reunião foi transmitida via Web Conferência. 
Participaram por meio da Sala Virtual: os representantes dos Diretores-Gerais dos campi do IFBA – Esaú 
Francisco Sena Santos, Fabíolo Moraes, Prof. Jaime dos Santos Filho e Wagner Ribeiro de Carvalho; os 
representantes do Segmento Docente – Paulo Tavares, Fábio Bordignon e Gênesis Oliveira; os representantes 
do Segmento Discente – Ana Carolina Oliveira Santana; Raul Gomes Antunes e Matheus Vinícius Santiago 
Santana e; as representantes do Segmento Técnico-Administrativo – Alexandre Rogério Santana da Silva, Ana 
Carolina de Santana Guedes,  e Fernanda Borges de Araújo; Estiveram presentes na Sala de Reunião do 



CONSUP: a representante dos Diretores-Gerais dos campi do IFBA – Prof.ª Edna da Silva Matos, o 
representante do Segmento Discente – Douglas Oliveira Arruda Santos, o representante do Segmento Técnico-
Administrativo –Raimundo da Conceição de Jesus Fraga; os representantes do Segmento Docente – Allan 
Edgard Silva Freitas e Daniele Santos de Souza; a representante da Unidade de Auditoria Interna do IFBA – 
Eliene Pereira de Cerqueira;

Também está presente na sala Sala de Reunião do CONSUP a servidora Fernanda Sanches dos Santos, para 
apresentar o novo cronograma do calendário do PDI, aprovado ad referendum pela Resolução 16, de 09 de 
agosto de 2019.

1. Posse de Conselheiros:

O Presidente deu boas-vindas a todos e realizou o Ato de Posse, às 09:48h, do seguintes Conselheiro:

- novo representante suplente do Colégio de Dirigentes, designado pela Portaria/IFBA nº 2.881, de 11/09/2019: 
Wagner Ribeiro de Carvalho

O Termo de Posse foi assinado pelo Presidente e pelo empossado, sendo entregue pela secretária do CONSUP 
uma via a cada Conselheiro junto com o Regimento do CONSUP e a respectiva Portaria de designação.

O Presidente passou a palavra ao empossado, que prestou o compromisso de exercer com zelo e dedicação as 
atribuições inerentes ao mandato.

2. Expediente:

2.1 Solicitação de assinatura da Lista de Presença da atual reunião – O Presidente Substituto informou aos 
conselheiros que deveriam acessar o Processo Sei nº 23278.012695/2019-36, para assinar a lista de presença 
desta reunião.

2.2 Solicitação de assinatura da Lista de Presença da reunião de ontem– O Presidente Substituto informou 
aos conselheiros que deveriam acessar o Processo Sei nº 23278.012683/2019-10, para assinar a lista de 
presença da  reunião de ontem, dia 25/09/2019.

2.3 Solicitação de Assinatura das Atas deliberadas nas reuniões de ontem – O presidente solicitou àqueles 
conselheiros que ainda não assinaram as atas, que o fizessem. Assim, informou-lhes os números de processo 
Sei: 23278.009815/2019-18; 23278.009817/2019-15; 23278.012871/2019-30; 23278.012881/2019-75 e 
solicitou-lhes a assinatura.

Concluído o Expediente, o Presidente abriu inscrição para o item O que Ocorrer e não houve inscrição.

Em seguida, o Presidente deu início à Ordem do Dia, conforme Pauta publicada em 11/09/2019.

3. Ordem do Dia:

3.1 I Congresso Regimental do IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Fabíolo Moraes Amaral. Com a palavra, o 
Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.009717/2017-19, disponibilizado aos 
Conselheiros. Destaca-se que:

Relator: Conselheiro Fabíolo Moraes Amaral

Assunto: I CONGRESSO REGIMENTAL DO IFBA

Interessado: Reitoria e todos os Campi

INTRODUÇÃO

Tendo  sido  aprovado  em  26/06/2013,  pelo  CONSUP,  o  Regimento  Geral  
do  IFBA,  afirma  no parágrafo único do Art. 247 que: “Este Regimento será 
revisado em um Congresso Regimental, convocado e regulamentado  pelo  
CONSUP,  a  ser  realizado  no  segundo  semestre  de  2013.  O  Congresso  
Regimental estabelecerá a periodicidade de revisões deste Regimento.”



Adicionalmente, à Portaria nº 246/MEC que dispõe sobre a criação do modelo 
de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções 
gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e do 
Colégio Pedro II, e define normas e parâmetros para a sua implementação 
afirma no seu Art. 6º  que para CD e FG, a distribuição interna  será  de  
responsabilidade  da  instituição,  em  consonância  com  o organograma  
institucional  aprovado pelo Conselho Superior, ou órgão equivalente, 
respeitado o quantitativo geral existente na instituição.

Nesse  contexto  fica  evidente  a  real  necessidade  de  avançarmos  com  a  
pauta  em  discussão  afim  de proporcionarmos uma melhor organização da 
estrutura administrativa da Instituição e também garantirmos o cumprimento 
das legislações vigentes.

HISTÓRICO

•      Em 23/05/2016 é publicada a Resolução Nº  24 do CONSUP que aprova a 
constituição de uma Comissão encarregada em elaborar as normas para 
execução do congresso regimental do IFBA. Apenas duas representações 
previstas na Resolução Nº  24 foram indicadas pelas suas entidades.

•      Em 02/10/2017 é publicada a Resolução/CONSUP nº 21 do CONSUP que 
aprova a constituição de uma Comissão encarregada em elaborar as normas 
para execução do congresso regimental do IFBA  e  nesta  consta  um  artigo  
no  qual  exige  que  as  representações  que  integrarão  a  Comissão constituída 
por Portaria do Mag.º Reitor, terão 05 dias a contar do ofício-convite do 
Gabinete para responderem, caso contrário, a comissão será formada com os 
nomes enviados.

•      Em 24/10/2017 é publicada Portaria Nº  2.749 que constitui uma  comissão 
encarregada de elaborar as normas para realização do Congresso Regimental e 
adequação do organograma do Regimento

Geral do IFBA à Portaria nº 246/MEC

•      Em  14/11/2017  é  publicada  a  Portaria Nº  2.971  que  prorroga  por  90  
(noventa) dias  a  comissão encarregada  de  elaborar  as  normas  para  
realização  do  Congresso  Regimental  e  adequação  do organograma do 
Regimento Geral do IFBA à Portaria nº 46/MEC, de 15/04/16.

•      Em 30/11/2017 é publicada uma recomendação do CONSUP que solicita a 
retificação da Portaria Nº  2.971/2017 com a inclusão de membros titulares e 
suplentes.

•      Em 04/01/2018 é publicada a Portaria Nº  33 que altera a composição da 
comissão encarregada de elaborar  as  normas  para  realização  do  Congresso  
Regimental  e  adequação  do  organograma  do Regimento  Geral  do  IFBA  à  
Portaria  nº  246/MEC.  Além  disso,  a  minuta  final  das  normas elaboradas 
pela comissão deveria ser encaminhada ao CONSUP até 12/02/18.

•      Em 23/03/2018 é aprovado por unanimidade a minuta de regulamento do 
Congresso Regimental pelo CONSUP no qual RECOMENDOU:

1. A formação de uma Comissão Executiva para o I Congresso Regimental do 
IFBA, designada por Portaria do Mag.º Reitor, cuja composição será: 01 
conselheiro titular e 01 conselheiro suplente de cada  segmento  interno  
(segmentos  técnico,  docente  e  discente),  representante  do  SINASEFE, 
representante  da  APUB,  representante  do  Colégio  de  Dirigentes  (diretores  
que  não  sejam membros  do  CONSUP),  representante  da  PROEN  e  
representante  da  PRODIN,  com  seus respectivos suplentes;

2.  A Comissão Executiva deverá encaminhar, até 10/04/2018, para apreciação 
do CONSUP em sua 2ª  reunião  ordinária  do  ano  corrente,  as  minutas  
finais  do  Regulamento  e  do  Cronograma  para realização do I Congresso 
Regimental do IFBA;

3. A  minuta  do  Regulamento  do  I  Congresso  Regimental  do  IFBA,  
apreciada  pelo  Conselho Superior, proposta pela Comissão elaboradora 
constituída pela Portaria IFBA nº 33/2018, deverá contemplar o seguinte ajuste:

i) No Inciso I do Art. 6º- os delegados natos devem ter direito a voz e a voto, 
para ter consonância com o Art. 7º do Regimento Geral do IFBA;

ii) Ter suas datas e/ou prazos adequados ao Cronograma a ser elaborado.



4. A  minuta  final  do  Cronograma  para  o  I  Congresso  Regimental  do  
IFBA  será elaborada  pela Comissão Executiva e deverá contemplar as 
seguintes deliberações do Conselho Superior:

a)    Que em Outubro de 2018 se inicie a campanha de eleição dos delegados;

b)    Que em Novembro de 2018 aconteça a eleição dos delegados não natos;

c)    Que na 1ª semana de abril 2019 realize-se o I Congresso Regimental em 
Salvador.

5. As recomendações supracitadas deverão integrar a Portaria de designação da 
Comissão Executiva e ser encaminhada pelo Gabinete aos seus membros para 
conhecimento e atendimento.

•      Em  07/05/2018  é  publicada  Portaria  Nº 1.536  que  altera a  
composição  da comissão  (Comissão Executiva)  encarregada  de  elaborar  as  
normas  para  realização  do  I  Congresso  Regimental  do IFBA,  visando  a  
adequação  do  organograma  do  Regimento  Geral  do  IFBA  à  Portaria  nº

246/MEC.

•      Em 04/06/2018 a servidora NORMA SOUZA DE OLIVEIRA solicita 
prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Portaria Nº 1.536 por 
mais 60 (sessenta).

•      Em 05/06/2018 é publicada Portaria Nº 1.879 que prorroga por mais 60 
(sessenta) dias a comissão (Comissão  Executiva)  encarregada  de  elaborar  as  
normas  para  realização  do   I  Congresso Regimental do IFBA.

•      Em 02/08/2018 a servidora NORMA SOUZA DE OLIVEIRA solicita 
novamente prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos  da Portaria Nº 
1.879 por mais 90 (noventa) dias a partir de

05/08/2019.

•      Em 07/08/2018 é publicada Portaria Nº 2.498 que prorroga por mais 90 
(sessenta) dias a comissão (Comissão  Executiva)  encarregada  de  elaborar  as  
normas  para  realização  do   I  Congresso Regimental do IFBA.

VOTO

Considerando  que  a  efetivação  do  Congresso  Regimental  é  imprescindível  
para  atualizarmos  a estrutura organizacional do instituto.

Considerando que o prazo para  ser realizado o Congresso Regimental  de 
acordo com o Regimento Geral do IFBA já está extrapolado em mais de 05 
anos.

Considerando  que  o  organograma  institucional  para  equacionar  a  
distribuição  dos  FG´s  e  CD´s  como estabelecida pela Portaria nº 246/MEC 
deve ser aprovada pelo CONSUP.

Considerando  que  existe  um  regulamento  do  Congresso  Regimental  pré-
aprovado  pelo  CONSUP aguardando  apenas  a  Comissão  Executiva  
encaminhar  as  minutas  finais  do  Regulamento  e  do Cronograma para 
realização do Congresso Regimental.

Considerando que a Portaria Nº  2.498/2018 carece de atualização.

RECOMENDO QUE:

I)         Atualização da Portaria Nº 2.498/2018 obedecendo as entidades 
representativas aprovadas por este conselho.

II)   A comissão executiva instaurada pela Portaria Nº  2.498/2018 apresente em 
10 dias a partir da  presente  data  um  relatório  das  atividades  desenvolvidas  
afim  de  subsidiar  a continuidade dos trabalhos pela nova comissão.

III) O Congresso regimental do IFBA aconteça ainda no ano de 2019.



Fabíolo Moraes Amaral

Conselheiro Relator

Embora o parecer contenha no item III a recomendação de que “III) O Congresso regimental do IFBA aconteça 
ainda no ano de 2019”, durante a relatoria, o Conselheiro retificou para “até o final do 1º Semestre de 2020”.

O relator pediu a palavra e esclareceu quanto à sua proposta de se observar com a Comissão Executiva vigente 
os membros que nela permanecerão e se há  a necessidade de se atualizar com novos membros, de lhes solicitar 
um relatório dos trabalhos que forem realizados, de deixar um cronograma para 2020 para que, com ele, possa-
se apresentar a Minuta Final do Congresso Regimental.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros, que não houve nenhuma inscrição . 
Assim, o Relator mais uma vez esclareceu sobre a pauta que seria votada: 1 – atualização da Comissão 
Executiva, visto que, por exemplo, alguns que ora constavam como membros do CONSUP não mais fazem 
parte deste conselho, explica o relator; 2 – solicitar à comissão executiva instaurada pela Portaria Nº 
2.498/2018  que apresente em até 10 dias, a partir da  presente  data, um relatório das atividades desenvolvidas 
para subsidiar  os trabalhos da nova comissão; 3 – fechar um cronograma geral para 2020, que deverá ser 
enviado para a nova comissão executiva, que terá de finalizar o Regulamento Interno e enviar para o CONSUP 
para apreciação.

O Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado, tendo sido 18 votos 
favoráveis e 1 abstenção.

3.2 Revogação do Regulamento Geral dos Grupos de Pesquisa, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 
20/12, frente à aprovação da Resolução/CONSEPE nº 39/2018. Relator(a) Conselheiro(a): Fábio 
Bordignon. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 
23278.007573/2018-47, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

RELATÓRIO :

O presente relatório tem por objetivo expor a análise da solicitação 
encaminhada peloConselho de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONSEPE, por 
meio do Processo SEI nº 23278007573/2018-4, a este Conselho para apreciação 
e emissão de parecer.

Da Solicitação:

MEMORANDO Nº 176/2018/PRPGI.REI

Magnífico Reitor do IFBA Presidente do CONSUP

Considerando:

1.  Que  antes  do  funcionamento  do  CONSEPE  as  questões  de competência 
deste Conselho foram deliberadas pelo CONSUP;

2.  Que  o  CONSUP  aprovou  a  resolução  nº  20  de  28/08/2012  - 
REGULAMENTO GERAL DOS GRUPOS DE PESQUISA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA;

3.  Que  a  PRPGI  encaminhou  ao  CONSEPE  proposta  de  revisão deste 
Regulamento;

4. Que o CONSEPE aprovou a resolução Nº 39, DE 15 DE JUNHO DE    
2018,    que    institui    novo    texto    para    o    Regulamento,    processo    
SEI 23278.003297/2017-67;



5. Que, posteriormente à aprovação da resolução nº 39, deu- se conta que a 
resolução nº 20 só poderia ser revogada pelo CONSUP,

Vimos solicitar  que  o  CONSUP  revogue  a  resolução  nº20  de maneira a 
tornar de pleno efeito a resolução nº39 apovada pelo CONSEPE.

At.te

Em 28 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ GUSTAVO DA CRUZ 
DUARTE, Pró-reitor de pesquisa, Pós Graduação e Inovação, em 
28/06/2018, às16:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Da Análise

Para  a  apreciação  da  presente  solicitação,  a  relatora  designada  
anteriormente,  Elis Fábia Lopes Cabral, recorreu ao Regimento Geral do IFBA, 
no que determina em seu artigo 8º:

Art. 8º O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, integrante da 
administração geral da Instituição,   tem   funções   normativas,  consultivas   
e   propositivas   sobre   matéria acadêmica, didático-pedagógica, científica, 
artístico-cultural e esportiva (...).

Outro  fator  para  embasamento  da  análise,  diz  respeito  ao  regimento  
interno  do CONSEPE,  aprovado  pela  resolução  nº  32  de  2018,  deste  
colegiado.  Assim,  essa normativa  já  traz  em seu corpo  um rol de  
atribuições  do  órgão colegiado,  no  que se refere ás demandas de pesquisa 
conforme recorte de artigo exposto abaixo:

CAPÍTULO III Seção I

Das Competências e Atribuições

Art. 20. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão terá as seguintes 
atribuições:

I.  Apreciar  e  deliberar  sobre  assuntos  de  natureza  didático-pedagógica  e 
 técnico- científica da pesquisa e extensão;

II.  Apreciar  e  propor  ao  Conselho  Superior  a  política  geral  do  IFBA  em  
matéria  de ensino, pesquisa e extensão;

III. Apreciar e deliberar sobre política e programas de pesquisa e extensão 
tecnológica;

IV.  Criar,  modificar,  extinguir  e  desativar  temporariamente  cursos  em  
todos  os  níveis, excetuando-se   aqueles   cujo   Conselho   de   Campus   
solicite   parecer   do   Conselho Superior;

V.   Apreciar   e   deliberar   sobre   normas   e   organização   dos   cursos   em   
todas   as modalidades de ensino;

VI.  Analisar  e  aprovar  programas  e  projetos  de  ensino,  extensão  e  pós-
graduação propostos pelos órgãos acadêmicos, após apreciação pelas 
respectivas câmaras;

VII. Propor modificações e alterações que entender pertinentes a este 
Regimento;



VIII.  Apreciar   e   deliberar   sobre   normas   relativas   à   creditação   e   
certificação   de competências profissionais, nos termos da legislação vigente;

IX. Julgamento de recursos das decisões originadas dos Campus, em matéria 
didático-pedagógica,  científica,  artístico-cultural  e  esportiva,  cabendo  
recurso  ao  ConselhoSuperior;

X. Exercício de fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;

XI. Apreciar e deliberar sobre outras matérias referentes à Ensino, Pesquisa e 
Extensão;

XII. Elaborar, aprovar e reformar seu próprio regimento;

XIII. Apreciar e  deliberar,  ad  referendum  ao Conselho Superior,  áreas  
estratégicas  da pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica

Conclusão e Voto:

Diante do exposto e embasando-se no que determina o Regimento Geral do 
IFBA e na proposta  de  regimento  discutida  e  aprovada  no  CONSEPE,  este  
relator,  atualizou  o parecer da relatora Elis Fábia Lopes Cabral, acata em sua 
totalidade os argumentos do Professor  Luiz  Gustavo  Duarte,  à  época  Pró-  
Reitor  de  Pesquisa  Pós  Graduação  e Inovação,   contidos   no   
MEMORANDO   Nº   176/2018/PRPGI.REI,   e   emite   parecer 
FAVORÁVEL  para  que este conselho Revogue da  Resolução/CONSUP nº 
20/2012, tendo em vista à  aprovação  da  Resolução/CONSEPE  nº 39/2018 
e  que, eventuais alterações neste documento fiquem à cargo do CONSEPE.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Fabíolo Amaral 
questionou quanto à delegação ao CONSEPE ou se qualquer alteração, dentro da Regulamentação do 
CONSEPE, se não se deveria ter aprovação no Conselho Superior? Assim, o conselheiro questiona ao 
Conselho se é legítimo se delegar essas alterações ao CONSEPE? Respondendo ao questionamento feito, o 
conselheiro Allan Freitas entende que, em se tratando de normatização específica da parte acadêmica e que, 
salvo o CONSUP queira trazer pra si essa discussão, esta é uma resolução que se encerra no CONSEPE. Que 
se trata aqui de se revogar uma resolução mais antiga do CONSUP em face da Resolução mais nova do 
CONSEPE para que não se tenha dúvida de que esta é que se estará vigendo. O Conselheiro ainda trouxe à 
tona o Parágrafo Único do art. 1º Regimento Interno do CONSEPE, segundo o qual. “O CONSEPE poderá 
deliberar sobre temas delegados pelo Conselho Superior (CONSUP)” nos termos do Regimento Geral. O 
Conselheiro Paulo Tavares destacou que o CONSUP não tem de revogar uma resolução porque o CONSEPE 
aprovou uma, mas para não haver uma sobreposição de normas ou normas conflitantes tratando do mesmo 
tema, tendo em vista que, se os dois mantivessem as normas, seria a Resolução do CONSUP que valeria. 
Entretanto, de fato, se o CONSUP delega ao CONSEPE essas competências, não faz sentido o CONSUP 
continuar normatizando, salvo se o CONSUP entender que a posição do CONSEPE não é mais adequada e 
resolver rediscutir uma matéria, que não foi o caso. No caso em tela, o CONSUP fez uma primeira normativa, 
e o CONSEPE, um trabalho mais elaborado. O Conselheiro destacou ainda quanto às atribuições do 
CONSEPE previstas em seu próprio regimento, que ele pode, inclusive, dentre outras, “Elaborar, aprovar e 
reformar seu próprio regimento”, bem como “Apreciar e deliberar sobre outras matérias referentes à Ensino, 
Pesquisa e Extensão”. Assim, conclui que é pacífico que esta pauta é sim pertinente àquele Órgão Colegiado. O 
Presidente questionou ao Conselheiro Fabíolo se seu questionamento estava respondido, e este confirmou estar 
claro. O Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado por unanimidade 
pelos 19 membros presentes. 

3.3 Diretrizes institucionais para alteração e uniformização dos Planos Pedagógicos de Curso (PPC’s) da 
modalidade Integrada no IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Daniele Santos de Souza. Com a palavra, a 
Relatora apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.004933/2019-30, disponibilizado aos 
Conselheiros. Destaca-se que:



PARECER - CONSELHEIROS.REI

Em 2012, o Conselho Nacional de Educação (CNE) emitiu a Resolução nº 6 
que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional 
técnica de nível médio. Este documento determina em seu artigo 27 que:

Art. 27 Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma 
articulada com o Ensino Médio, integrada ou concomitante em instituições de 
ensino distintas com projeto pedagógico unificado, têm as cargas horárias totais 
de, no mínimo, 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, conforme o número de horas para 
as respectivas habilitações profissionais indicadas no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos, seja de 800, 1.000 ou 1.200 horas  a orienta-se que os cursos 
técnicos/tecnológicos do ensino médio tenham uma  horária de até 3.200 horas.

Em 2017, a reforma do ensino médio, efetivada por meio da lei 13.415, alterou 
vários dispositivos da Lei nº 9.394 (LDB), de 20 de dezembro de 1996, entre 
eles o artigo 24. De acordo com o novo texto, o parágrafo primeiro deste artigo 
passou a dispor sobre o seguinte:

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser 
ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, 
devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.

Em setembro de 2018, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) lançou as Diretrizes 
Indutoras para a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio na rede 
federal de educação profissional, científica e tecnológica. Neste documento, o 
CONIF ressalta que “a ampliação da carga horária do ensino médio, prevista na 
Lei nº. 13.415/2017, não altera os Projetos Pedagógicos dos cursos técnicos 
integrados dos IFs que obedecem à Resolução CNE/CBE nº. 06/2012, que 
estabelece a carga horária de 3.000, 3.100 e 3.200 horas como carga horária 
mínima”.

O IFBA, através da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), iniciou a discussão em 
torno da reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s), em 
conformidade com a carga-horária proposta para o ensino médio 
profissionalizante recomendada pela Resolução nº 6/2012 do CNE, no ano de 
2013. No entanto, os trabalhos foram descontinuados e não foram definidas 
diretrizes institucionais para reformulação dos PPC’s. De acordo com o CONIF, 
estas diretrizes institucionais para a oferta de cursos técnicos integrados de cada 
Instituto Federal devem ser aprovadas pelo seu respectivo Conselho Superior 
até dezembro de 2019. Além disso, o CONIF determina que cada Instituto 
Federal deve:

16. Organizar os cursos, prioritariamente, com duração de três anos, incluída a 
possibilidade de realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, 
ao longo do curso, quando previsto.

17. Elaborar, até o fim de 2020, Matriz de Referência Institucional para a 
organização dos projetos pedagógicos de cursos técnicos integrados dos 
diferentes campi, considerando formação específica comum para os cursos de 
mesma habilitação profissional na instituição e formação diversificada 
conforme contexto local e regional de atuação de cada campus.

18. Adotar como referência de carga horária dos cursos técnicos integrados as 
estabelecidas na Resolução CNE/CEB nº. 06/2012 de 3.000, 3.100 ou 3.200 
horas, conforme o número de horas para as respectivas habilitações 
profissionais do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, com um máximo de 
5% sobre a carga horária total, excluída a carga horária do Estágio 
Supervisionado Obrigatório, quando previsto.

Portanto, é urgente que o IFBA se debruce em torno da elaboração de diretrizes 
institucionais para a reformulação dos PPC’s, de modo que as comissões de 
trabalho de cada câmpus disponham de referenciais institucionais para 
elaboração das matrizes curriculares, garantindo que o eixo comum e 
tecnológico, pertinente a cada curso, possibilite uma uniformização dos PPC’s 
das mesmas habilitações profissionais dentro do IFBA, independente de qual 
câmpus seja. Ademais, é necessária a revisão dos PPC’s dos cursos da 
modalidade integrada do IFBA para adequação às leis 10.639/2003 e 
11.645/2008, e à Resolução nº 1/2004 do CNE, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Conclusão e voto:

Diante disto, este parecer sugere a formação de uma Comissão Mista composta 
por quatro membros deste Consup e quatro membros do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEP) para elaborarem as diretrizes institucionais e a 
matriz de referência institucional que embasará os trabalhos das comissões 
locais de reformulação dos PPC’s dos cursos da modalidade integrada no IFBA. 



Esta comissão deve apresentar os resultados do seu trabalho ao Conselho 
Superior até a terceira reunião ordinária, agendada para o dia 25 de julho de 
2019.

Nestes termos, peço deferimento.

Atenciosamente.

Documento assinado 
eletronicamente 
por DANIELE 
SANTOS DE 
SOUZA, Membro 
Titular Docente do 
Conselho Superior, 
em 23/04/2019, às 
16:09, conforme 
decreto nº 
8.539/2015.

A Relatora explicou que este parecer estava pronto para ser apresentado na reunião de abril e, por isso, o seu 
parecer conta a data de 25/07/2019. Considerando todos os fatores que inviabilizaram esta relatoria naquela 
época, ela retifica para que a Comissão tenha um prazo de 60 (sessenta dias) para apresentar os trabalhos, tendo 
em vista que o que fora sugerido pelo CONIF é que até dezembro de 2019 se apresente estas diretrizes 
institucionais para que os PPC’s dos diversos campi sejam formulados. A relatora destaca que vários campi já 
inciaram nessa empreitada, mas sem uma diretriz emitida pelo CONSUP. Assim, acredita que é possível que tais 
comissões possam ter de refazer este trabalho. Também considera importante se debruçar sobre a questão da 
readequação dos cursos de 4 anos para 3 anos de conclusão, visto que, segundo ela, apenas o IFBA e o IFRN 
adotam os 4 anos, que se deva discutir a educação integral, com a assistência estudantil, que garanta ao estudante 
o mínimo de condições necessárias para passe o dia inteiro na escola A relatora considera esta pauta urgente, sob 
pena de se iniciar o ano letivo de 2021 sem ter incluído esses trabalhos e, levando em consideração o que a nova 
legislação do Ensino Médio coloca de que não haveria, por parte do MEC, o financiamento do 4º ano.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Douglas Arruda 
parabenizou-a pela relatoria e destacou ser um tema urgente. Relatou ser membro da Comissão do PPC do curso 
de Edificações do Campus Salvador e apontou algumas dificuldades encontradas. A Relatora informou ao 
Conselho que, devido a esta pauta estar prevista ´para abril, já fora encaminhada ao CONSEPE a demanda da 
Comissão Mista e que os nomes que comporão representando o CONSEPE já foram deliberados por aquele 
Conselho e já constam no processo. Destacou que alguns conselheiros tiveram mandatos expirados e que a 
Presidência os reconduziu, mas que ainda se faz necessário que se aceitem tal recondução. Que a pretensão é que 
até 2021 os PPC estejam uniformizados mas que, para isso, é necessário que o CONSEPE esteja em pleno 
funcionamento para aprová-los. Entende que a comunidade, servidores, técnicos, docentes, discentes, tomem pra 
si esta questão como urgente e dê celeridade aos trabalhos, sem se furtar da devida discussão necessária, 
principalmente, mantendo os princípios trazidos pelas diretrizes do CONIF, que é ter um eixo comum que 
permita. O Conselheiro Douglas destacou sobre a importância de se unificar para que os cursos se concluam em 3 
anos, visto que há uma decisão judicial que autoriza e a conclusão via ENCCEJA, que muitos alunos têm 
utilizado no último ano para antecipar o ingresso nas Universidades. O Conselheiro Allan Freitas ressaltou que 
mais importante que a questão do curso ser em 3 anos é a questão da uniformização dos PPC, que não há 
justificativa de um aluno fazer o mesmo curso em campus diferente e ter matrizes totalmente incompatíveis, que 
já houve casos de transferência de alunos ter de mudar para um outro menos afim, porque ele aproveitaria mais 
disciplinas que o curso original que se havia pretensão. Que se completar até 2021, haverá uma convergência para 
3 anos de forma uniformizada. O Conselheiro Fabíolo disse que no seu campus os alunos já tem solicitado a 
conclusão do curso desde a 2ª unidade do 4º ano, assim, visto a decisão judicial, é importante que se unifique para 
3 anos, que já se está se perdendo alunos por conta disso. O Conselheiro Fábio Bordignon disse que essa 
adaptação já fora feita para o campus Barreiras, mas houve sobrecarga para os alunos. A Conselheira Edna 
sugeriu que já para a próxima reunião os resultados já sejam apresentados, visto a urgência da temática.

Os Conselheiros Allan Freitas, Douglas Arruda, Ana Carolina de Santana Guedes, Daniele Souza, Fabíolo Amaral 
e Fábio Bordignon, Esaú Sena, Wagner Ribeiro se colocaram à disposição em participar da comissão. Visto que o 
parecer da relatora sugeria 4 membros do CONSUP e 4 membros do CONSEPE, o Presidente substituto sugeriu 
abrir uma votação. Entretanto, a relatora manifestou favorável às indicações das 8 pessoas e arguiu que em face 



do quantitativo de campi e de cursos que o IFBA possui, haverá bastante trabalho a ser feito e se tantas pessoas se 
dispõem a abraçar esta causa, ela não vê empecilho para tanto. O Conselho acatou em consenso.

O Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relatora, aprovado em unanimidade, pelos 16 membros 
votantes presentes.

3.4 Proposta de alteração do Código Disciplinar Discente, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 73, de 
22/11/2013. Relator(a) Conselheiro(a): Ana Carolina de Santana Guedes. Com a palavra, a Relatora apresentou 
seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23282.000161/2018-17, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se 
que:

RELATÓRIO Nº 1021083 - CONSELHEIROS.REI

Em 25 de março de 2019.

Ao CONSUP

Assunto: Análise do texto-base do Regulamento Discente

(Processo 23282.000161/2018-17)

V. Sa.,

O Código Disciplinar Discente vigente foi aprovado através da Resolução 
CONSUP nº 73 de 22 de novembro de 2013 já na condição de Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA.

Em 31 de julho de 2017 foi instituída, através da Resolução CONSUP nº 
13/2017, uma Comissão encarregada de realizar a revisão do Código 
Disciplinar Discente - CDD, em consulta com a comunidade interna do IFBA. 
A Comissão se reúne pela primeira vez em 29 de novembro de 2017 para 
alinhar os princípios norteadores do CDD e tem seu prazo para conclusão dos 
trabalhos prorrogado. pela Resolução/CONSUP nº 25/2017. Posteriormente a 
Comissão foi reconduzida, através da Resolução CONSUP nº 05/2018, até 1º de 
julho de 2018.

Durante os trabalhos surgiram dúvidas acerca da pertinência jurídica de alguns 
aspectos abordados no documento, sendo assim antes de disponibilizar a minuta 
do regulamento discente para apreciação e contribuição da comunidade 
acadêmica do IFBA, a Comissão, através de um dos seus membros, encaminha 
à Procuradoria Jurídica Memorando nº145.2018 PROEN-DEPAE.REI 
(Processo SEI nº 23278.010395/2018-31) a fim de esclarecer as seguintes 
questões referentes ao desligamento do aluno menor de idade da instituição :

Questão I

Art. 11º. Constituem ações educativas:

 Advertência verbal;

Advertência escrita;

Retratação verbal;

Retratação escrita;

Participação ativa na elaboração e execução de atividades pedagógicas e 
socioculturais específicas;

Reparação do dano causado ao patrimônio público ou particular;

Suspensão da frequência de atividades curriculares. Quando necessário, esta 
ação será acompanhada da realização de atividades pedagógicas e/ou 
socioculturais específicas;

Mudança de turno ou turma, quando possível;

Desligamento, sendo o discente maior de 18 anos.

Parágrafo único.“O afastamento temporário” poderá ser utilizado como 
recurso em casos de extrema gravidade, que se constitua como medida protetiva 
para o(a) próprio(a) discente menor de 18 anos, que cometeu a infração e/ou 
para os(as) demais discentes acompanhando e comunicando os trâmites do 
processo e as decisões das instâncias competentes, desde que haja determinação 
judicial.

Questão II



No caso extremo de o estudante haver cometido uma falta gravíssima e que 
cause uma situação extremamente complexa a ponto de gerar incompatibilidade 
de convivência desse estudante na comunidade acadêmica, haveria 
jurisprudência ou fundamentação jurídica no sentido de uma transferência 
compulsória? O Regulamento Discente poderia propor transferência 
compulsória para outra unidade do IFBA ou para outra escola?

O Parecer AB135/2018 é emitido pela PROJUR em 30 de agosto de 2018 onde 
sugere-se entre outras observações, as seguintes orientações:

Independentemente de os alunos serem "indisciplinados", é absolutarnente 
inadmissível que se lhes negue o direito de acesso e permanência na escola. São 
os tido como "Indisciplinados", aliás, os que mais necessitam da educação 
formal - e no sentido mais amplo preconizado pelo art. 205 da Constituição 
Federal, e que, portanto, precisam permanecer na escola, sem prejuízo da 
realização de um "diagnóstico" (INTERDISCIPLINAR) prévio acerca das 
CAUSAS de tal conduta e da elaboração de um "PLANO INDIVIDUAL DE 
ATENDIMENTO" que contemple abordagens PEDAGÓGICAS e (se 
necessário) PSICOPEDAGÓGICAS e SOCIAIS especificas, extensivas a seus 
pais/ responsável, na perspectiva de evitar que tal situação perdure - ou se 
agrave.

O referido parecer traz ainda que:

A prática de atos infracionais ou de indisciplina não pode resultar na aplicação, 
por parte das autoridades escolares, de sanções que impeçam o exercício do 
direito fundamental à educação por parte das crianças ou adolescentes acusados, 
que deverão ser submetidos, pelos órgãos competentes, a uma completa 
avaliação sob os pontos de vista pedagógico e psicológico, de modo a apurar as 
necessidades especiais que porventura apresentem, com o posterior 
encaminhamento aos programas de orientação, apoio, acompanhamento e 
tratamento adequados à sua peculiar condição (conforme art. 100, caput e par. 
único, da Lei no 8.069 (90).

A solicitação de uma nova recondução da Comissão, com prazo de 90 dias é 
aprovada em 31 de agosto de 2018, através da resolução CONSUP nº19/2018.

Em 14 de novembro de 2018, através do Ofício nº 04/2018/CONSELHEIROS 
CONSUP a Comissão encaminha ao Presidente do CONSUP, a Minuta do novo 
Regulamento Discente e o Parecer da PROJUR para que estes sejam 
encaminhados aos Diretores de Ensino a fim de que tais documentos sejam 
socializados e discutidos nos Campi e envio das possíveis contribuições 
acadêmicas até 07 de dezembro de 2018, data esta que extrapola o prazo final 
estabelecido pela Resolução e consequentemente em desacordo com o 
cronograma aprovado.

Através do OFÍCIO Nº 1004582/2019/CONSUP.REI, de 08 de março de 2019, 
e encaminhado via e-mail no dia 11 do mesmo mês, o Presidente pro 
tempore do CONSUP indica esta conselheira como relatora da matéria para que 
esta possa discorrer sobre o tema em pauta.

Observou-se que embora a consulta à comunidade interna esteja prevista na 
Resolução CONSUP nº 13/2017 que institui a Comissão responsável pela 
revisão do Código Disciplinar Discente, esta não foi realizada, ainda que o 
Ofício nº 04/2018/CONSELHEIROS CONSUP encaminhado ao Presidente do 
CONSUP acompanhado da Minuta do novo Regulamento Discente e do Parecer 
Jurídico recomende que os referidos documentos sejam apreciados 
pelos Campi .

Observou-se ainda que a Proposta enviada para esta relatora é a mesma minuta 
que fora encaminhada com o ofício supracitada, logo não foram consideradas as 
ponderações do Parecer da PROJUR, tampouco as contribuições da 
comunidade acadêmica do IFBA.

Parecer e Conclusão:

Considerando que os trabalhos da Comissão para revisão do Código Disciplinar 
Discente não foram concluídos.

Considerando que o prazo para que a apresentação do texto-base já encontra-se 
expirado.

Considerando ademais que a comunidade acadêmica não fora consultada.

Considerando que a minuta apresentada ainda não é o texto base uma vez que 
etapas do processo foram desconsideradas.

Sugiro que a Comissão responsável pela revisão do Código Disciplinar 
Discente seja reconduzida a fim de concluir o trabalho.



Sugiro que a minuta do novo regulamento discente e Parecer PROJUR ABS 
135/2018 sejam encaminhados aos Campi para apreciação e posteriores 
contribuições ao documento.

Esta relatora é de parecer que este Conselho aprove as sugestões aqui 
pontuadas.

Ana Carolina de Santana Guedes

Conselheira CONSUP como representante TAE

Concluído o relato, O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. . O Conselheiro Paulo Tavares 
manifestou favorável e destacou a importância de se retomar os trabalhos de onde pararam e de se ouvir a 
comunidade acadêmica. O Presidente questionou à relatora quanto à composição da comissão, se os membros 
ainda possuíam mandato vigente neste Conselho para recondução e ela observou que não, que 3 dos 4 membros 
tinham expirado o seu mandato e que, portanto, precisaria ser recomposta e reconduziria como membro apenas a 
representante da PROEN. O Presidente perguntou ao Conselho quem manifestaria interesse em participar desta 
Comissão. Manifestaram-se Raul Antunes, Matheus Santiago e Ana Carolina de Santana Guedes. Será 
reconduzida a Sr.ª Railda de Freitas Santos Alves

Comissão Formada: Ana Carolina de Santana Guedes, Raul Gomes Antunes, Matheus Vinícius Santiago 
Santana e Railda de Freitas Santos Alves.

O Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que fora aprovado, sendo 15 votos favoráveis e 
1 abstenção entre os 16 votantes presentes.

Por dificuldades técnicas apresentadas pelo Campus Vitória da Conquista, houve a necessidade de inverter a 
pauta, visto que o próximo tema a ser deliberado é do Conselheiro Jaime Filho, que está lotado naquele polo.

3.6 Plano de Desenvolvimento da Internacionalização do IFBA – PDInter IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): 
Raimundo da Conceição de Jesus Fraga. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo 
SEI nº 23278.005305/2019-71, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

INTERESSADO:  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  
TECNOLOGIA  DA BAHIA – IFBA

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ARINTER

CONSELHEIRO: Raimundo da C. de Jesus Fraga

ASSUNTO:  Proposta de Plano de Desenvolvimento da Internacionalização 
do Instituto Federal da Bahia – IFBA

RELATÓRIO

Introdução

A Política de Relações Internacionais dos Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia foi amplamente  discutida  no Fórum de  Relações  
Internacionais  dos  Institutos  Federais  de Educação, Ciência e Tecnologia 
(FORINTER, 2009), em interação com a Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC).

Tendo  como  política  estratégica  de  desenvolvimento,  a  Rede  Federal  de  
Educação  Profissional  e Tecnológica,  de  forma  desafiadora,  diante  do  
novo  cenário  que  envolve  a  educação  pública  no Brasil e os processos de 
globalização cada vez mais acentuados, busca promover a compreensão do 
papel  das  Relações  Internacionais,  no  contexto  da  Educação  Pública,  
especificamente  o  modelo difundido e oferecido pelos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologias.

O   Instituto   Federal   da   Bahia   -   IFBA,   como   um   dos   entes   
inseridos   neste   processo   de internacionalização,  timidamente  vem  



procurando  se  adequar  à  nova  realidade  e  perspectivas visando estruturar e 
fortalecer a sua Assessoria de Relações Institucionais com o intuito de cumprir 
um importante papel no contexto internacional.

Análise da proposta

A Proposta de Plano de Desenvolvimento da Internacionalização do IFBA – 
PDInter, submetia à apreciação deste Conselho apresenta como objetivo geral:

•                 “Promover e intensificar a internacionalização do IFBA (dentro e 
fora de casa) com  vistas  a  contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  do  
ensino,  pesquisa  e extensão,  de  forma  a  proporcionar  a  formação  
intercultural  de  seu  corpo discente, docente e técnico-administrativo.”Como 
objetivos específicos relaciona:

•                 Aumentar   a   visibilidade   internacional   do   IFBA,   inclusive   
com   maior divulgação das especificidades de sua oferta educativa;

•                 Consolidar  o  envolvimento  do  IFBA  nas  redes  acadêmicas  de  
educação internacional;

•                 Oferecer   formação   profissional   de   excelência   alinhada   a   
grandes   temas globais,  capacitando   estudantes   e   servidores   na   
realização   de   atividades internacionalmente relacionadas;

•     Disseminar  e  institucionalizar  a  cultura  de  internacionalização  no  
âmbito  do

IFBA   de  modo  a  se  fazer  possível  discutir  currículos,  pesquisa,  
avaliação,

extensão e gestão administrativa, dentro da perspectiva internacional;

•                 Promover   atividades   que   proporcionem   a   ampliação   dos   
processos   de cooperação e    de intercâmbios internacionais do IFBA, no 
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão;

•                 Promover  a  troca  de  experiências,  de  conhecimentos  e  de  
integração  em contextos   internacionais   entre   estudantes,   professores,   
pesquisadores   e

gestores do IFBA, com  os correlatos de instituições estrangeiras;

•                 Incentivar  a  participação  da  comunidade  interna   em  diferentes  
tipos   de atividade   envolvendo   o   aprendizado   e   o   aprimoramento   de   
idiomas estrangeiros,  a  vivência  de  novas  práticas  culturais  e  a  
participação  em atividades científicas, artísticas e técnicas;

•                 Fomentar   a   formação   linguística   da   comunidade   acadêmica   
através   da implantação  de  Centro  de  Idiomas  que  possam  atuar  como  
certificadores  de proficiência;

•                 Estimular  as  atividades  de  Internacionalização  em  Casa  (IeC)  
com  vistas  a oferecer   oportunidades   de   vivência   internacional   e   
intercultural   a   toda comunidade interna;

•     Representar o IFBA em eventos educacionais internacionais de relevância;

•     Mapear as relações internacionais do IFBA;

•                 Institucionalizar o comprometimento das unidades do IFBA com o 
processo de internacionalização;

•                 Captar   recursos  financeiros   de  fontes   externas  para   apoiar   
as   ações   de internacionalização do IFBA;

•     Garantir a sustentabilidade do processo de internacionalização do IFBA.

Para atingir os objetivos propostos, estima-se a alocação de recursos da ordem 
de 2,5% da matriz orçamentária anual do Instituto, conforme definido no seu 
Plano de Metas.

Atualmente,  a Assessoria  de  Relações  Internacionais  do  IFBA - ARINTER,  
órgão  consultivo  do Gabinete do Reitor(a) está atuando com suporte da Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODIN, com status de 
coordenação, composta de um servidor técnico-administrativo, apenas, e uma  
estagiária,  portanto,  com  estrutura  insuficiente  dada  a  magnitude  e  
complexidade  das  ações relacionadas ao processo de internacionalização.

Tem como missão, promover a inserção do IFBA no cenário internacional para 
que se fortaleçam a cooperação  e  a  interação  com  instituições  de  ensino,  
pesquisa  e  extensão  no  exterior.  Cabe-lhe ampliar  parcerias  com  a 
 comunidade  acadêmica  internacional  em  consonância  com  as  diretrizes 
estabelecidas  no  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  do  IFBA,  bem  



como  a  coordenação, indução e acompanhamento das atividades pertinentes a 
sua área de atuação.

A ARINTER atua em consonância com a Política de Internacionalização dos 
Institutos Federais de

Educação, Ciência e Tecnologia conforme as seguintes diretrizes:

1.   Projetos de Cooperação Internacional devem envolver:

•    Conhecimento mútuo em pesquisas;

•    Desenvolvimento de tecnologias;

•    Sistemas de ensino e formação pedagógica.

2.   Importância da internacionalização dos Institutos Federais:

•           Intercâmbio  de  conhecimentos  e  aprimoramento  de  estudantes,  
professores  e  técnico- administrativos;

•    Estratégia de desenvolvimento para os Ifs;

•    Mecanismo de promoção da solidariedade entre os países;

•    Visibilidade internacional às ações dos Institutos Federais brasileiros.

3.   São considerados prioritários os relacionamentos com:

•    Instituições da América Latina - MERCOSUL em especial;

•    Instituições da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP);

•    Instituições da África;

•    Instituições dos Países Desenvolvidos.

Com  o  intuito  de  promover  o  desenvolvimento  e  fortalecimento  das  
relações  internacionais  no Âmbito do IFBA, está proposto no plano:

•        a reestruturação do setor enquanto uma Diretoria, com a designação de 
um Diretor e lotação de, pelo menos, mais 2 (dois) servidores e 2 (dois) 
estagiários para compor a equipe da ARINTER;

•        a  oferta  de  capacitação  para  gestão  das  relações  internacionais  para  
a equipe da ARINTER e suas representações nos Campi;

•        a institucionalização das representações da ARINTER nos Campi através 
da recomendação de funções gratificadas aos ocupantes dos cargos;

•        a  participação  da ARINTER  e  dos  gestores  sistêmicos  em  missões  
de trabalho,  visitas  técnicas,  fóruns  e  eventos  de  internacionalização  (ex.: 
FAUBAI, FORINTER, AULP, NAFSA, EAIE, WFCP);

•        a criação de uma rede de internacionalização das Instituições de Ensino 
do Estado da Bahia.

Conclusão

Meio na contramão das políticas governamentais, no tocante à redução de 
recursos e outras medidas que  atentam  contra  a  educação  pública  no  
Brasil,  torna-se  ainda  mais  desafiador  o  processo  de internacionalização  
do  IFBA.  Como  consequência  vislumbra-se,  com  tal  processo,  através  das 
parcerias  e  acordos  promovidos  internacionalmente,  um  leque  de  
oportunidades  que  contribuirão para levar ao exterior o nome desta Instituição 
e, certamente a referência de qualidade do ensino promovido.

De  tudo  aqui  exposto,  voto  pelo  DEFERIMENTO  da  proposta  com  a  
seguinte  ressalva:  a vinculação  da ARINTER  ao  gabinete  do  Reitor(a),  
com  status  de  DIRETORIA e  a  estruturação administrativa necessária ao seu 
funcionamento.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Allan Freitas 
questionou ao relator que, em se tratando de “uma ressalva” se ele abriria mão do status de diretoria, por não 
tratar do CONSUP de tratar de lotação funcional, a não ser que seja sob recomendação. E que, a exemplo do 
Campus Salvador, que onde mais se tem funções de diretoria no IFBA, além da Reitoria, que não se consegue 
manter uma função gratificada para quem trata das relações internacionais no Campus Salvador. Que esta 
questão das funções gratificadas entre outras demais precisarão ser deliberadas após o Congresso Regimental. 
E que o atual cenário é de restrição. A Conselheira Edna Matos sugere que a institucionalização proposta no 
parecer não fosse atrelada a uma função gratificada, visto que isso pode, inclusive, inviabilizar esta proposta. O 
Conselheiro Paulo Tavares parabenizou o trabalho do colega, mas destacou que, pelo Conselho não possuir 



previsão regimental, que a última parte do parecer deve ser retirada. O Conselheiro Fabíolo Amaral 
encaminhou a proposta de que a sugestão do Relator seja acatada, mas como uma recomendação à Reitoria.

O Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, sendo ajustado para “Recomendação à 
Reitoria a vinculação  da ARINTER  ao  gabinete  do  Reitor(a),  com  status  de  DIRETORIA e  a  
estruturação administrativa necessária ao seu funcionamento”. Após os ajustes, o Parecer fora então 
aprovado em unanimidade pelos 16 membros votantes presentes.

O presidente abriu o intervalo para o almoço de 1h e 15 minutos. Ficou acertado de que seguiria a pauta, com o 
item 3.7, visto que até o presente momento os Conselheiros de Vitória da Conquista não conseguiram se 
reconectar.

Após o intervalo de almoço, o Presidente Substituto do CONSUP – Prof. Marco Antônio Tavares Góes, 
verificou a presença de quórum, com 19 Conselheiros votantes, incluindo o Presidente.  Os Conselheiros de 
Vitória da Conquista conseguiram se reconectar. Informou que, conforme acertado antes do horário de almoço, 
invertera a pauta a partir do item 3.7 e, em seguida, o Conselheiro Jaime dos Santos Filho fará a sua relatoria 
dos itens 3.5 e 3.8. Este manifestou favorável.

3.7 Regulamentação da carga horária mínima para licença capacitação com base no art. 87 da lei 
8.112/90 , licença de até 90 dias, para Técnicos Administrativos na modalidade EAD. Relator(a) 
Conselheiro(a): Fernanda Borges de Araújo Com a palavra, a Relatora apresentou seu Parecer que integra o 
Processo SEI nº 23291.000429/2019-92, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

PARECER - CONSELHEIROS.REI

O presente parecer tem como base o Requerimento realizado pela categoria de 
técnicos administrativos do IFBA, com fundamento nos Art. 15º, § 5º;  do 
Regimento Interno do Conselho Superior do IFBA através da Resolução Nº 10, 
de 16 de maio de 2018; solicitação oriunda pela própria categoria, devidamente 
ratificada por 81 técnicos administrativos lotados nos diversos Campi do IFBA, 
que solicita a análise e apreciação deste Conselho Superior dos seguintes pontos 
de pauta constantes no processo SEI nº: 23291.000429/2019-92:

1)REGULAMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA 
LICENÇA CAPACITAÇÃO COM BASE NO ART. 87 DA LEI 8.112/90 , 
LICENÇA DE ATÉ 90 DIAS, PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
NA MODALIDADE EAD.

2) Bem como revisão/alteração da Resolução do CONSUP/IFBA, Nº 
36/2016 que trata da capacitação dos servidores Técnicos Administrativos, 
Professores EBTT e Professores Magistério Superior do IFBA, incluindo 
ponto referente a carga horária mínima referida no item 1.

Consta no processo em epígrafe, solicitação realizada pela categoria de técnicos 
administrativos conforme abaixo:

Informamos que esta solicitação se faz necessário, a fim de regulamentar no 
âmbito do IFBA, carga horária mínima dos cursos EAD, uma vez que a 
DGP/IFBA tem se pautado de nota técnica COLEN/DGP/IFBA, 
anexo 1044948, para delimitar carga horária mínima quando se tratar de 
capacitação de curso EAD, e que tem exigido carga horária mínima de 520 
horas para licença de 90 dias em cursos EAD. (anexo 1067940, Processo 
23291.000429/2019-92)

Para análise desta relatoria, é necessário destacar os dispositivos legais que 
regem o tema, destacando o art. 87 da lei 8.112/90 (que é a lei que regulamenta 
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Autarquias e 
Fundações Públicas Federais, ou seja, é a norma geral), destacando a parte de 
Licença para Capacitação conforme abaixo:

Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 
interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 
respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide 
Decreto nº 5.707, de 2006).

É cediço o direito de afastamento a capacitação pelo servidor, desde que no 
interesse da Administração por até três meses.



O decreto citado anteriormente foi revogado pelo decreto nº 9.991 de 28 de 
agosto de 2019, no entanto no decreto vigente, permanece dispositivos 
específicos sobre licença a capacitação conforme abaixo:

Art.18 Considera-se afastamento para participação em ações de 
desenvolvimento a:

I -Licença para capacitação, nos termos do disposto no art. 87 da lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990;

Art. 25 A licença a para capacitação poderá ser concedida para:

I - Ações de desenvolvimento presenciais ou à distância;

A partir da análise dos dispositivos acima, depreende-se que a norma não 
diferenciou curso presencial de curso à distância, a exigência é que os mesmos 
contribuam ao desenvolvimento do servidor e cumulativamente atenda aos 
interesses da Administração.

O art. 25 do decreto em epígrafe, conjugado com o art. 26 e 27, realizam um 
detalhamento das hipóteses de afastamento referente à licença a capacitação, 
bem como um discorre sobre as prerrogativas, condições e diretrizes específicas 
sobre a mesma, entra elas: planejamento interno da unidade organizacional, que 
a licença poderá ser parcelada, concessão de licença somente quando a carga 
horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações for superior a 
trinta horas semanais.

Em ato contínuo, partindo da análise das normas gerais que regem o tema em 
questão, é de grande valia analisar a Resolução nº 36/2016 do Consup, que 
regulamenta o programa de capacitação dos servidores Técnicos 
Administrativos, Professores EBTT e Professores Magistério Superior do IFBA 
no âmbito da Instituição, uma vez que consta no ponto de pauta solicitação de 
revisão/alteração da respectiva resolução, afim de que nesta faça constar 
regulamentação de carga horária mínima dos cursos de capacitação EAD.

Ao analisar a Resolução nº 36/2016, depreende-se da mesma que embora trate 
da regulamentação do programa de capacitação dos servidores do IFBA, a 
mesma não menciona especificamente sobre a licença que trata o art. 87 da lei 
8.112/90.

Por derradeiro, consta no processo de inclusão de ponto de pauta, despacho da 
DGP/Reitoria, anexo 0957272, em que a mesma informa a uma servidora que:

“Informo também que para cursos na modalidade EAD a carga horária mínima 
(somando os cursos) deverá ser de:

- 520 horas para os 90 dias de licença;

- 360 horas para 60 dias de licença;

- 180 horas para 30 dias de licença.

Consta também que a DGP/Reitoria utiliza como embasamento para despachos 
e instruções referente à Licença Capacitação, a Nota Técnica nº 
01/2017/COLEN/DGP/IFBA, que trata de “Licença para capacitação. Curso 
EAD e critérios de concessão”.  

A respectiva nota técnica inicia-se discorrendo que “Trata das situações de 
servidores que solicitam licença para capacitação para cursos de educação à 
distância (EAD), uma vez que não há na legislação ordinária critérios objetivos 
para a concessão de licenças para essas modalidades de cursos”. Conforme 
analisado por esta relatoria anteriormente, não consta na lei 8.112/90 e nem no 
decreto 9.991/2019 critérios objetivos que diferenciam a modalidade presencial 
da modalidade à distância, ao contrário, este evidencia como eventos de 
capacitação: curso presencial e à distância; como não consta no texto da lei 
dispositivo que torne essa legislação de eficácia contida, ou seja, que precisa ser 
regulamentada ou restringida, a princípio entende-se que sua aplicabilidade 
seria imediata.

Voltando á analise da NT, a mesma evidencia que:

Todavia, a educação à distância possui peculiaridades no que diz respeito à 
autodisciplina e autodeterminação pedagógica, sendo a carga horária dos cursos 
uma mensuração com base em probabilidade quanto à necessidade de dedicação 
de horas de estudo, não significando, de maneira exata, que a quantidade de 
horas prevista num curso EAD será a quantidade de horas efetivamente 
despendida pelo educando. (Pag. 1, NT 01/2017, COLEN/IFBA)

Outrossim, a NT propõe um critério objetivo, utilizando como analogia a regra 
geral da jornada semanal de trabalho do servidor público federal,  8 horas 
diárias, 40 horas semanais e 2 dias de folga. E para cursos EAD com trabalho 
de conclusão, teria como analogia a jornada de trabalho de 6 horas diárias, 30 
horas semanais e 2 dias de folga.  A título de exemplo: “cada 8 horas de curso 
EAD representaria 1 dia de licença; formando-se 5 dias ,teria direito a 7 dias de 



licença: 5 dias de estudo, o que representaria o dia de trabalho de segunda a 
sexta-feira, mais 2 dias de folgas, sábado e domingo”.

Por exemplo: curso EAD de 120 horas. Dividindo-se a carga horária por 8 horas 
diárias, temos 15 dias. Como a cada 5 dias temos dois dias de descanso, 
teríamos 15 dias de estudo mais 6 dias de descanso. Ou seja, 21 dias de licença 
para capacitação para a situação hipotética. (Pág. 02, NT 01/2017, 
COLEN/IFBA)

Vale salientar que a respectiva Nota Técnica foi emitida em fevereiro/2017, 
acatada pela Diretoria de Gestão de Pessoas, no qual solicita amplo 
conhecimento; em ato contínuo, que elaborasse proposta de modificação da 
Resolução nº 36/2016, de modo que essas diretrizes tornassem política de 
gestão do Instituto. No entanto, essas diretrizes estão sendo utilizadas até a 
presente data, e devido à ausência de manifestação da DGP junto ao Consup, 
não obstante, chega à apreciação deste colegiado, através de demanda oriunda 
da categoria de técnicos administrativos; para que seja regulamentado por este 
Conselho. Todavia, ao contrário do que sugere a nota técnica, que seja analisado 
e repensado o critério utilizado, utilizando como base os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. Já que, conforme destacado na solicitação, é 
enfatizado como exemplo, que para cursos latu senso, em sua maioria possui 
carga horária de 360 horas a ser concluído no período de um ano a dezoito 
meses, independente do tipo de modalidade, se presencial ou à distância.

A partir da análise do questionamento anterior, e utilizando o exemplo da carga 
horária de cursos latu senso, per si evidencia que exigir 520 horas de carga 
horária mínima para capacitação a ser concluída em 3 meses, a princípio é 
extremamente demasiado. Por derradeiro, a fim de ratificar o pensamento e 
opinião da relatora, iniciou-se uma busca e estudo de regulamentos existentes 
sobre o tema de outros órgãos e entidades, anexos no processo em epígrafe, 
chegando aos dados abaixo:

Órgão/ 
Entidade

Possui 
Regulamento 
interno

Há diferença entre 
modalidade presencial e 
EAD

Carga horária 
exigida
licença 30 dias

Carga
horária 
exigida 
licença 
60 dias

Carga
horária 
exigida 
licença 90 
dias

IFMS Sim Não 60 horas 120 horas 180 horas
UFES Sim Não 30 horas 60 horas 90 horas
UNIFAP Sim Não 30 horas 60 horas 90 horas
IFC - 
Presencial

Sim Sim 40 horas 80 horas 120 horas

IFC- à 
distância

Sim Sim 120 horas 180 horas 240 horas

Ministério da 
Fazenda

Sim Não 72 horas 144 horas 216 horas

UFFS Sim Não 48 horas 96 horas 144 horas
TCU Sim Não 48 horas 96 horas 144 horas

Analisando os dados acima é cediço que exigir carga horária mínima de 520 
horas para cursos à distancia é extremamente demasiada, observa também que a 
maioria das Entidades e órgãos não diferencia a modalidade presencial da 
modalidade à distância.  Outrossim, enfatiza que a lei reguladora da matéria é a 
lei 8.112/90, que foi regulamentada pelo Decreto 5.707/2006, revogado pelo 
Decreto 9.991/2019,  e nada impede que os órgãos e entidades regulamentem 
internamente, como o fez a Resolução 36/2016 do Consup no âmbito do IFBA, 
mas lembrando que a regulamentação não cria direito ,porque limita-se a 
instituir normas sobre a execução da lei, tomando as providências 
indispensáveis para o funcionamento dos serviços educacionais.(grifo nosso)

Conclusão e voto:

1. Regulamentar a carga horária mínima para licença a capacitação, no 
que tange ao art. 87 da lei 8.112/90, utilizando dispositivo constante no 
decreto 9.991/2019 que dispõe sobre a Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional...



De acordo com o art. 26 do decreto 9.991 de 28 de agosto de 2019 “O órgão ou 
entidade poderá conceder licença para capacitação somente quando a carga 
horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações seja superior 
a trinta horas semanais.( grifo nosso).

2. Alterar o art. 1º da Resolução 36/2016

Redação vigente: Art. 1º ... e com a Política de Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal , Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006.

Nova Redação: Art. 1º ... e com a Política Nacional de Desenvolvimento de 
Pessoal da Administração Pública Federal, Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 
2019.

3. Alterar o caput do art. 4º da Resolução 36/2016 que discorre sobre os 
Conceitos:

Redação vigente: art. 4º Para efeitos da aplicação desta norma considera-se que 
a capacitação integra o aperfeiçoamento e a qualificação profissional, 
fundamentados nos seguintes conceitos conforme o decreto nº5. 825, de 29 de 
junho de 2006.

Nova Redação: art. 4º Para efeitos da aplicação desta norma considera-se que a 
capacitação integra o aperfeiçoamento e a qualificação profissional, 
fundamentados nos seguintes conceitos conforme o decreto nº5. 825, de 29 de 
junho de 2006 ,lei nº 9.527 de 10 de dezembro de 1997,e decreto nº 9.991, de 
28 de agosto de 2019.

4. Incluir no art 4º o inciso XI  com o seguinte conceito:

Licença a capacitação: aquela concedida ao servidor após cada quinquênio de 
efetivo exercício, a fim de que possa afastar-se do exercício do cargo efetivo, 
com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de ações de 
capacitação que contribuam para o seu desenvolvimento e que atendam aos 
interesses da instituição, em consonância com o Plano de Capacitação 
Institucional e a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.

4.1 Incluir no art 4º o inciso XII o seguinte conceito:

Escolas de Governo: são consideradas escolas de governo as instituições 
destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de servidores 
públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

4.2  Incluir no art 4º o inciso XIII o seguinte conceito:

Eventos de Capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em 
serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e 
congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam 
aos interesses da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

4.3 Incluir no art 4º o inciso XIV o seguinte conceito:

Gestão por Competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos 
objetivos da Instituição.

5 . Incluir Parágrafo 1° no art. 7º que trata das linhas de desenvolvimento, 
atendendo ao disposto no decreto 9.991 de 28 de agosto de 2019.

§ 1° O projeto de pesquisa a ser desenvolvida durante o afastamento estará 
alinhado à área de atribuição do cargo efetivo, do cargo em comissão ou da 
função de confiança do servidor ou à área de competências da sua unidade de 
exercício.

6 . Complementar o art. 10° da Resolução 36/2016 e incluir o §1°

Redação vigente: Toda a participação em ações de capacitação será 
fundamentada na proposta do Campus a que o servidor estiver vinculado, assim 
como ao Plano de Desenvolvimento Institucional.

Nova redação: Toda a participação em ações de desenvolvimento será 
fundamentada na proposta do Campus a que o servidor estiver vinculado, assim 
como ao Plano de Desenvolvimento Institucional.

§ 1º Será possível à realização da ação de capacitação na modalidade de ensino 
à distância – EAD, sem diferença da carga horária da modalidade presencial, 
desde que o curso seja ofertado por instituições de educação superior de notório 
reconhecimento científico, públicas ou privadas, escolas de governo ou 
universidades corporativas de órgãos e entidades públicas.

7 . Complementar o art. 16:

Redação vigente: Compete ao Órgão de Gestão de Pessoas a iniciativa sobre as 
ações de planejar, coordenar, integrar, implementar e certificar as atividades do 
Programa de Capacitação, a partir de seus objetivos através da COAC.



Nova redação: Compete ao Órgão de Gestão de Pessoas a iniciativa sobre as 
ações de planejar, coordenar, integrar, implementar e certificar as atividades do 
Programa de Capacitação, a partir de seus objetivos através da COAC, tendo 
como base o Plano de Desenvolvimento de Pessoas.

8 .Complementar  o art. 29:

Redação vigente: Os servidores do IFBA poderão se afastar conforme o 
disposto na Resolução das Normas de Afastamento.

Nova redação: Os servidores do IFBA poderão se afastar conforme o disposto 
na Resolução das Normas de Afastamento, em consonância aos dispositivos 
constantes no decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, que trata dos 
afastamentos do servidor para participação em ações de desenvolvimento.

9 .Incluir o Capítulo X  DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO, bem como 
os artigos abaixo:

Art. 30 A licença a capacitação poderá ser concedida para:

I- Ações de desenvolvimento presenciais e à distância;

II - Elaboração de monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação de 
mestrado ou tese de doutorado;

III -  Participação em curso presencial ou intercâmbio para aprendizado de 
língua estrangeira, quando recomendável ao exercício de suas atividades, 
conforme atestado pela chefia imediata,

IV - Curso conjugado com:

1. Atividades práticas em posto de trabalho, em órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta dos entes federativos, dos Poderes da 
União ou de outros países ou em organismos internacionais, ou;

2. Realização de atividade voluntária em entidade que preste serviço dessa 
natureza, no País ou no exterior.

§1° A licença para capacitação poderá ser parcelada em, no máximo, seis 
períodos e o menor período não poderá ser inferior a quinze dias.

Art. 31 A licença para capacitação será concedida somente quando a carga 
horária total da ação de desenvolvimento ou do conjunto de ações seja superior 
a trinta horas semanais.

Art. 32 O servidor faz jus, a cada período de cinco anos, de até três meses de 
Licença para Capacitação, não acumuláveis, devendo ser usufruída até o 
término do quinquênio subsequente.

§ 1º Não é concedida Licença para Capacitação ao servidor em estágio 
probatório, nos termos do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 33 º Para concessão da Licença para Capacitação, o servidor deve atender 
às seguintes condições prévias:

I - estar em dia com os relatórios de projetos institucionais;

II - ter sido aprovado na Avaliação de Desempenho;

III - ter apresentado relatório de afastamento de liberação anterior, caso tenha 
sido contemplado com essa mesma Licença anteriormente;

IV - não estar respondendo a processo administrativo disciplinar; e

V - não ter sanção determinada no período aquisitivo.

Art. 34 º A concessão da Licença fica condicionada ao planejamento interno da 
unidade organizacional, à oportunidade do afastamento e à relevância do curso 
para o Instituto, bem como ao disposto no §1° do art. 7°.

§ 1º Cada unidade deve planejar a escala de afastamento e redistribuir as 
tarefas, de forma a viabilizar a capacitação do servidor e o funcionamento 
regular das atividades.

§ 2º Caso o requerente seja técnico-administrativo, compete à chefia imediata 
apreciar a solicitação e dar parecer sobre a possibilidade do atendimento do 
pedido da Licença para Capacitação.

§ 3º Caso o requerente seja docente, compete ao coordenador do curso ao qual é 
vinculado apreciar a solicitação e dar parecer sobre a possibilidade do 
atendimento do pedido da Licença para Capacitação, observando a distribuição 
de aulas da área.

Art. 35º Quando não for possível atender à solicitação de um servidor, a chefia 
imediata ou o coordenador de curso deve apresentar em seu parecer à 
justificativa e uma proposta de cronograma para viabilização em momento 
posterior.

Art. 36º Os servidores beneficiados pelos afastamentos para programa de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) devem permanecer no exercício 



de suas funções por período equivalente ao afastamento, não podendo pleitear 
Licença para Capacitação durante esse período, nos termos do art. 96-A, § 4º da 
Lei 8.112, de 1990.

Documento assinado 
eletronicamente 
por FERNANDA 
BORGES DE 
ARAUJO, Membro 
Titular TAE do 
Conselho Superior, 
em 13/09/2019, às 
11:26, conforme 
decreto nº 
8.539/2015.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Allan Freitas 
considerou que não deve haver nenhum tipo de solicitação que não se tenha para a educação presencial para a 
educação à distância, que ambas devem ser equivalentes em oportunidades; que deve haver análise de mérito 
pela chefia imediata para avaliar se o curso solicitado está vinculado à atividade desempenhada pelo servidor e, 
assim, atende ao interesse da instituição; observar se cabe no momento solicitado. O Conselheiro Raimundo 
Fraga solicita à relatora que as alterações pontuadas sejam revisadas no parecer, e que este seja novamente 
submetido ao Conselho. A Conselheira Edna Matos pede vistas ao processo. O Conselheiro Alexandre Rogério 
encaminha a proposta do colega Raimundo Fraga e propõe ao Conselho a criação de uma Comissão Mista para 
que pudesse fazer uma análise da Instrução normativa e do Decreto, assim como fora feito com o PDI. O 
Conselheiro Fabíolo Amaral argui que desconhece se regimentalmente existe esta possibilidade, visto que, 
quando alguém pede vistas, encerram-se as discussões, mas se haveria alguma possibilidade entre a 
Conselheira Edna e a Relatora Fernanda e mais algum outro conselheiro dar continuidade a este trabalho em 
conjunto com a DGP para revisão da Resolução 36, ficando acordado de que este assunto voltaria à discussão 
numa outra oportunidade. Após a proposta de Fabíolo Amaral, a Conselheira Edna Matos retira o pedido de 
vistas e se põe à disposição a participar da comissão. Em seguida, o Conselheiro Raimundo Fraga também se 
dispôs.

O Conselheiro Jaime dos Santos Filho solicita esclarecimentos sobre como ficará sobre a relatoria deste 
processo, visto que a Conselheira já havia apresentado o seu parecer, houve um pedido de vistas, em seguida, 
retirou-se o pedido de vistas. Assim, o Conselheiro questiona regimentalmente se cairá nos casos omissos e 
destaca ser importante. O Conselho, em consenso, responde que há uma dilatação de prazo com a criação da 
Comissão e que a relatoria permanece com a Sr.ª Fernanda Borges de Araújo, assim como fora feito na 
Resolução 12.

Em resposta, a Conselheira Daniele Santos sugere reprovar o parecer e sugerir a criação da Comissão Mista, 
mas a Relatora não aceita. A Conselheira Daniele Santos esclarece que o seu posicionamento era apenas uma 
resposta ao questionamento burocrático feito pelo professor Jaime, não, pelo trabalho da colega.

A relatora defendeu o seu parecer e arguiu que se pretende revisar a Resolução 36/2016, mas não no contexto 
total, mas apenas no que se refere à capacitação e à carga horária, que são os assuntos que lhe cabem nesta 
pauta.

O Conselheiro Raimundo Fraga faz o encaminhamento de que não cabe aprovar ou reprovar o parecer, visto 
que, em seu entendimento, não está pronto, pois será modificado pelo trabalho da Comissão e que, havendo a 
votação se absteria, por entender que o trabalho da Relatora está muito bom para ser reprovado. O presidente 
encaminha ao Conselho sobre a retirada deste ponto de pauta, com apresentação para a próxima reunião, e a 
decisão foi acatada em consenso.

Comissão Mista para revisão da Resolução 36/2016: Fernanda Borges de Araújo, Edna Matos e Raimundo 
Fraga.

3.5 Regimento Interno do Polo de Inovação Salvador. Relator(a) Conselheiro(a): Jaime dos Santos Filho. 
Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.002822/2019-99, 
disponibilizado aos Conselheiros. O Conselheiro informou que esta relatoria pertencia anteriormente ao 
Conselheiro Arleno José de Jesus e que acompanharia o seu parecer. Destaca-se que:

PARECER



INTERESSADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA

ASSUNTO: REGIMENTO INTERNO DO POLO DE INOVAÇÃO 
SALVADOR

RELATOR CONSELHEIRO: ARLENO JOSÉ DE JESUS

SESSÃO: 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSUP – 27/03/2019

1.0 APRESENTAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO SALVADOR

1.1 ORIGEM

O Polo de Inovação Salvador foi criado através da Portaria do MEC Nº. 819, de 
13 de agosto de 2015 (publicada no DOU de 17 de agosto de 2015) e 
regulamentado pela Portaria da SETEC/MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015 
(publicada no DOU de 06 de novembro de 2015).

O texto redigido na proposta do Regimento Interno do Polo de Inovação 
Salvador precisa ser retificado haja vista que consta que a Portaria do MEC Nº. 
819 é datada de 20 de agosto de 2015, quando, na realidade, a data correta é 13 
de agosto de 2015. A inserção das datas de publicação no DOU tornam mais 
completas as informações relativas à origem do Polo de Inovação.

1.2 OBJETIVOS

O Polo de Inovação Salvador tem por objetivo geral atender às demandas das 
cadeias produtivas por atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
(PD&I), serviços tecnológicos e formação profissional para os setores de base 
tecnológica, inclusive os processos de regulação, especialmente àqueles ligados 
ao Complexo Industrial da Saúde, sua área de maior competência, não 
excluindo a atuação em outras, conforme previsto nos objetivos específicos da 
proposta de Regimento Interno.

Considera-se que os objetivos apresentados na proposta do Regimento Interno 
do Polo de Inovação Salvador estão em consonância com as disposições da 
Portaria da SETEC/MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015 (publicada no DOU 
de 06 de novembro de 2015).

1.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A organização geral do IFBA–Polo de Inovação Salvador é composta de:

I Direção Geral do Polo de Inovação Salvador

1. Departamento de Planejamento e Administração;

1.1.Coordenação de Prospecção Tecnológica;

1.2.Coordenação de Projetos;

1.3.Coordenação de Formação de Recursos Humanos.

1.4 ADMINISTRAÇÃO DO POLO

A administração do IFBA - Polo de Inovação Salvador será realizada pelo 
Diretor geral, nomeado pelo Reitor, considerando lista tríplice organizada 
através de busca ativa a ser realizada pelo Conselho Superior –CONSUP, 
conforme Portaria da SETEC/MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015 (publicada 
no DOU de 06 de novembro de 2015).

O Diretor do Polo de Inovação Salvador terá como colaboradores:

l. Chefe(a) do Departamento de Administração e Planejamento;

II. Coordenador(a) da Coordenadoria de Prospecção Tecnológica;

lII. Coordenador(a) da Coordenadoria de Projetos;

IV. Coordenador(a) da Coordenadoria de Formação.

Embora o Polo de Inovação não se constitua uma unidade de ensino, as 
atribuições do seu Diretor Geral em muito se assemelham às atribuições do 
Diretor Geral de um campus. Sendo assim, fazendo um comparativo entre as 
competências do Diretor Geral do Polo de Inovação Salvador, estabelecidas no 



art. 8º da proposta de Regimento Interno ora analisada, e as competências do 
Diretor Geral de Campus, estabelecido no Art. 200 do Regimento Interno do 
IFBA, seria interessante a ampliação do rol de competências do Diretor Geral 
do Polo de Inovação Salvador, passando a constar também: apresentar à 
Reitoria, anualmente, proposta orçamentária como a discriminação de receita e 
despesa previstas para o Polo de Inovação; apresentar anualmente à Reitoria 
relatório consubstanciado das atividades do Polo de Inovação, para subsidiar o 
relatório de gestão e a prestação de contas do Instituto; cumprir e fazer cumprir 
as disposições do Estatuto, do Regimento Geral, regulamentos internos e 
decisões dos colegiados superiores e dos órgão da administração superior do 
IFBA; exercer a representação legal do Polo de Inovação; desenvolver outras 
atividades inerentes ao cargo ou que lhe sejam atribuídas pelo(a) Reitor(a).

As competências dos colaboradores do Diretor Geral do Polo de Inovação estão 
bem definidas nos artigos 10 (referente ao Chefe de Departamento de 
Administração e Planejamento), 11 (referente ao Coordenador de Prospecção), 
12 (referente ao Coordenador de Projetos) e 13 (referente ao Coordenador de 
Formação de Recursos Humanos).

1.5 RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros do Polo de Inovação Salvador constam do seu 
orçamento, provisionado pela Reitoria do IFBA, consignando-se como receita 
as dotações do poder público e valores de outras origens, inclusive rendas 
próprias.

Registre-se que, conforme previsto no §2º do Art. 4º da Portaria da 
SETEC/MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015 (publicada no DOU de 06 de 
novembro de 2015), “os polos de inovação devem desenvolver competências de 
prospecção, captação e gestão de recursos financeiros extra orçamentários, nos 
termos da legislação em vigor”.

1.6 CORPO DE SERVIDORES E DISCENTES

O Polo de Inovação Salvador possui corpo de servidores composto por técnico-
administrativos e professores lotados no Polo de Inovação Salvador e por 
servidores designados em função gratificada ou cargo de direção.

Por outro lado, os discentes que poderão atuar em atividades de pesquisa, 
extensão e formação em projetos e atividades vinculadas ao Polo de Inovação 
Salvador, devem estar regularmente matriculados em um campus do IFBA ou 
em outra instituição de ensino, e sua atuação está submetida às Normas e 
Resoluções do IFBA.

1.7 DISPOSIÇÕES GERAIS

O Conselho Superior do IFBA expedirá, sempre que necessárias, resoluções 
destinadas a complementar disposição da proposta de Regimento ora analisada.

Os casos omissos na proposta de Regimento Interno do Polo de Inovação serão 
dirimidos pelo Conselho Superior do IFBA.

O Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, em 
documento oficial.

2. PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA E PROPOSTA DE 
MODIFICAÇÃO NO REGIMENTO GERAL DO IFBA

Conforme registrado no Processo SEI 23278.002822/2019-99, fora solicitado 
parecer à Procuradoria Jurídica junto ao IFBA sobre a possibilidade de análise e 
relatoria junto ao CONSUP da matéria ora tratada (Solicitação CONSUP.REI 
1006529), haja vista que o Polo de Inovação Salvador ainda não consta no 
Regimento Geral do IFBA.

De acordo com a AB037.2019, “o entendimento reinante, salvo melhor juízo, é 
o de que o Conselheiro, uma vez designado para tal relatória, deverá apresentar 
o seu Relatório, a partir das convicções sobre o assunto a ele atribuído e, assim, 
o Conselho Superior, após exame deliberará sobre a questão”.

Complementando ainda que “e, nessa linha de intelecção, entende-se também 
que as deliberações do CONSUP obedecerão, com base no Princípio da 
Legalidade, o que estabelece o art. 43 do Estatuto do IFBA, bem como 



disposições contida no REGIMENTO INTERNO IFBA – Aprovado pelo 
CONSUP em 27/06/2013 (...)”.

Considerando o parecer apresentado pela PROJUR, este Conselheiro entende 
como pertinente a solicitação contida no Processo SEI 23278.002820/2019-08. 
Especificamente que os pontos 3, 4 e 5 do OFÍCIO Nº INTERNO 
004/2019/PIS.REI – Documento “Ofício Interno 004 (1000632)”, encaminhado 
pelo Diretor Geral pro tempore do Polo de Inovação Salvador, sejam analisados 
pelo CONSUP para alteração do Regimento Geral do IFBA, com análise 
também pelo Congresso Regimental do IFBA. Ressalte-se que, em relação ao 
ponto 5 do referido ofício deve-se observar se a redação do item “d” sofrerá 
alterações conforme sugestões apresentadas por este relator.

3.0 VOTO DO RELATOR

Diante do exposto, seguem sugestões:

a) Correções no texto da proposta de Regimento Interno do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Polo de Inovação Salvador:

No art. 1º, onde se lê:

“O Polo de Inovação, criado através da Portaria do MEC Nº. 819, de 20 de 
agosto de 2015 e regulamentado pela Portaria da SETEC/MEC Nº 37, de 29 de 
outubro de 2015 (...)”

Passe a constar:

“O Polo de Inovação Salvador foi criado através da Portaria do MEC Nº. 819, 
de 13 de agosto de 2015 (publicada no DOU de 17 de agosto de 2015) e 
regulamentado pela Portaria da SETEC/MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015 
(publicada no DOU de 06 de novembro de 2015) (...)”

b) Ampliação do rol de competências do Diretor Geral do Polo de Inovação 
Salvador, passando a constar também: apresentar à Reitoria, anualmente, 
proposta orçamentária como a discriminação de receita e despesa previstas para 
o Polo de Inovação; apresentar anualmente à Reitoria relatório consubstanciado 
das atividades do Polo de Inovação, para subsidiar o relatório de gestão e a 
prestação de contas do Instituto; cumprir e fazer cumprir as disposições do 
Estatuto, do Regimento Geral, regulamentos internos e decisões dos colegiados 
superiores e dos órgão da administração superior do IFBA; exercer a 
representação legal do Polo de Inovação; desenvolver outras atividades 
inerentes ao cargo ou que lhe sejam atribuídas pelo(a) Reitor(a).

c) Atendimento da solicitação contida no Processo SEI 23278.002820/2019-08. 
Especificamente que os pontos 3, 4 e 5 do OFÍCIO Nº INTERNO 
004/2019/PIS.REI – Documento “Ofício Interno 004 (1000632)”, encaminhado 
pelo Diretor Geral pro tempore do Polo de Inovação Salvador, sejam analisados 
pelo CONSUP para alteração do Regimento Geral do IFBA, com análise 
também pelo Congresso Regimental do IFBA. Ressaltando-se que, em relação 
ao ponto 5 do referido ofício deve-se observar se a redação do item “d” sofrerá 
alterações conforme sugestões apresentadas por este relator.

Feitas as observações acima, este Relator entende que o documento apresentado 
atende aos requisitos normativos e legais, e vota pela aprovação da proposta 
Regimento Interno do Polo de Inovação Salvador.

Arleno José de Jesus

Conselheiro Relator

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros, que não houve inscrição. O
Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade, com 19 
votos presentes.

3.8 Plano de Ação Anual 2019, do Polo de Inovação Salvador, do IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Jaime 
dos Santos Filho. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 
23278.004559/2019-72, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

PARECER
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ASSUNTO: Plano de Ação Anual 2019, do Polo de Inovação Salvador, do 
IFBA

RELATOR: JAIME DOS SANTOS FILHO

SESSÃO: 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – CONSUP – 26/07/2019

1.   INFORMAÇÕES GERAIS

O Plano de Ação Anual 2019, do Polo de Inovação Salvador (PIS), do IFBA é 
apresentado ao  Conselho  Superior  para  atender  a  exigência  do  artigo  
sétimo  da  Portaria  da  SETEC/ MEC Nº. 37, de 29 de outubro de 2015, sendo 
composto de 08 (oito) capítulos.

O PIS tem por objetivo geral atender as demandas das cadeias produtivas por 
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), serviços 
tecnológicos e formação profis- sional para os setores de base tecnológica, 
inclusive os processos de regulação, especial- mente àqueles ligados ao 
Complexo Industrial da Saúde, sua área de maior competência, em  todos  os  
seus  subsistemas, além  do  mais,  não  só  aqueles  vinculados  à  produção  de 
bens e serviços, mas atendendo às diversas relações que se estabelece no âmbito 
desses subsistemas, como por exemplo, o processo de regulação, desempenhado 
pela vigilância sanitária.

É importante  observar que, conforme descrito no Plano de ação: “Até o 
momento, para a criação  dessas  unidades  especiais,  o  Ministério  da  
Educação,  através  da  Secretária  de Educação  Tecnológica,  exigiu  a  
aprovação  de  plano  de  ação  específico  em  Chamada Pública da Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) como critério para o 
credenciamento e a autorização dessas unidades especiais.”

2.   RELATÓRIO

O   PIS,   embora   não   seja   unidade   de   ensino,   possui   na   dimensão   
educacional,   em articulação  com  os  diversos  campi  do  IFBA,  dois  papéis  
relevantes:  contribuir  para  a melhoria da formação dos discentes do IFBA, 
através da incorporação de alunos do

IFBA em projetos, e fazer  retornar para o processo de formação contínua ou 
permanente os profissionais que já se encontram no mundo do trabalho, a partir 
da oferta de formação associada aos diversos projetos em andamento.

No  documento apresentado o PIS  vem  desenvolvendo  ações  relevantes para 
o IFBA e a sociedade   nos   04   eixos:   Gestão,   P,   D   e   I,   Serviços   
Tecnológicos   (Extensão)   e Capacitação.

A   proposta   apresentada   tem   19  (dezenove)   metas   programadas   a  
serem   realizadas através de 38 (trinta e oito) ações, divididas em 04 (quatro) 
eixos temáticos, a saber:

1) Gestão: 05 metas e 16 ações;

2) P, D e I (incluindo metas da EMBRAPII): 05 metas e 02 ações;

3) Serviços Tecnológicos (Extensão): 04 metas e 08 ações;

4) Capacitação: 05 metas e 12 ações.

Porém, 15 (quinze) destas ações  já possuem prazo vencido. Dessa forma, cerca 
de 40% das ações já devem ter sido executadas, levando  em consideração o 
prazo previsto para as mesmas.

O PIS iniciou o seu funcionamento no ano de 2016 para um credenciamento 
inicial com a duração  de 3 anos, tendo se encerrado em dezembro de 2018. Ao  
longo desses anos, a EMBRAPII realizou duas auditorias (2017 e 2018) e o 
Polo de Inovação Salvador alcançou os  parâmetros  mínimos  para  pleitear  o  
seu  recredenciamento.  Dessa  forma,  após  novo processo de avaliação, o Polo 
foi recredenciado para o triênio 2019-2021.”

Para  que  o  Polo  de  Inovação  Salvador  do  IFBA  atenda  ao  artigo  sétimo  
da  Portaria SETEC/MEC  Nº  37,  de  29  de  outubro  de  2015,  e  assim  
continue  sua  atuação  durante  o ano de 2019 é necessário que o mesmo possua 
um Plano Anual de Ação (PAA).

3.   CONCLUSÃO E VOTO

Diante  do  exposto,  voto  pela  aprovação  do  Plano  de  Trabalho.  
Recomendo  que  os próximos sejam encaminhados antes de iniciada a sua 



execução e acompanhados de um relatório que descreva as ações do plano de 
trabalho anterior.

Vitória da Conquista, 23 de julho de 2019.

Jaime dos Santos Filho

Conselheiro Titular/ Representante dos Diretores Gerais

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros, que não houve inscrição. O
Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade, com 19 
votos presentes.

4. O Que Ocorrer: 

O Presidente trouxe à discussão o item 2.5 do expediente da reunião anterior

2.5 Resolução 16, de 09 de agosto de 2019.- Calendário PDI Ad Referendum: 

A Conselheira Daniele Souza questiona se a data do dia 17/10/2019, que estava prevista como pauta única no 
CONSUP para apresentação do PDI para que data fica estabelecida a partir de então. O Conselheiro Allan 
Freitas responde que para 06/11/2019 para apresentar a minuta e 18/12/2019 para deliberá-la. A Conselheira 
Fernanda Borges destaca a importância de ter uma apresentação com relatoria para aprovação. O Presidente 
encaminhou a votação da Resolução, que foi aprovada em unanimidade, com 19 votos presentes.

• O Presidente agradeceu aos presentes, dando a reunião por encerrada às 17h15min.

Substituição da Presidência durante esta reunião:

Saídas antecipadas:

Ausências Justificadas: Aécio José Duarte – em 13/09/2019; Ricardo Almeida Cunha – em 
26/09/2019; Matheus dos Santos Santana – em 01/10/2019.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BORDIGNON, Membro Titular Docente do 
Conselho Superior, em 18/12/2019, às 14:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BORGES DE ARAUJO, Membro Titular TAE 
do Conselho Superior, em 18/12/2019, às 15:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Vinícius Santiago Santana, Membro Titular 
Discente do Conselho Superior, em 18/12/2019, às 15:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLO MORAES AMARAL, Membro Titular do 
Conselho Superior, em 18/12/2019, às 15:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIENE PEREIRA DE CERQUEIRA, Titular da Unidade 
de Auditoria Interna, em 18/12/2019, às 15:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS OLIVEIRA ARRUDA SANTOS, Membro 
Titular Discente do Conselho Superior, em 19/12/2019, às 11:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO TAVARES GOES, Pró-reitor de 
Extensão, em 19/12/2019, às 17:06, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por DANIELE SANTOS DE SOUZA, Membro Titular Docente 
do Conselho Superior, em 07/01/2020, às 14:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTANA, Membro Titular 
Discente do Conselho Superior, em 05/03/2020, às 11:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ROGERIO SANTANA DA SILVA, Membro 
Titular TAE do Conselho Superior, em 05/03/2020, às 15:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ESAU FRANCISCO SENA SANTOS, Professor(a) do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, em 05/03/2020, às 12:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUZA, Membro Titular 
Docente do Conselho Superior, em 05/03/2020, às 15:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA CONCEICAO DE JESUS FRAGA, 
Membro Titular TAE do Conselho Superior, em 06/03/2020, às 10:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular 
Docente do Conselho Superior, em 06/03/2020, às 11:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JAIME DOS SANTOS FILHO, Professor Efetivo, em 
06/03/2020, às 09:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENESIS OLIVEIRA ROCHA, Membro Titular TAE do 
Conselho Superior, em 10/03/2020, às 10:52, conforme decreto nº 8.539/2015.
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