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ATA

 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 09 DE 2019

 
Local, Data e Hora: Aos 18 dias do mês de dezembro de 2019, às 09 horas, deveria ter início a 5ª 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 04/12/2019, 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 Goes, verificou a ausência de quórum, às
9h44min, estando presentes 17 Conselheiros votantes, incluindo o Presidente. O Presidente cumprimentou a
todos e iniciou os trabalhos com o quórum de 17 pessoas, sendo 17 votantes.
Registros da Reunião: A reunião está sendo gravada e transmitida pela DGTI, pelo link
<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba>. 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 4.129, de 17 de dezembro 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 Ricardo Almeida Cunha; os
representantes do Segmento Docente – Paulo Tavares, Fábio Bordignon e Gênesis Oliveira; os representantes
do Segmento Discente – Raul Gomes Antunes e Matheus Vinícius Santiago Santana e; as representantes do
Segmento Técnico-Administrativo –, 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,
os representante do Segmento Técnico-Administrativo – Raimundo da Conceição de Jesus Fraga e Matheus
dos Santos Santana; 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;  os membros
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da Sociedade Civil, representantes respectivamente da APUB e SINASEFE/IFBA, a Sr.ª Eloísa Santos Pinto e
o Sr. Georges Souto Rocha
1. Posse de Conselheiros:
O Presidente deu boas-vindas a todos e realizou o Ato de Posse, às 09:48h, do seguintes Conselheiros:

Eloísa Santos Pinto e Georges Souto Rocha, designados pela Portaria/IFBA nº 4070, de 11/12/2019,
na qualidade de membros da Sociedade Civil, para um mandato de 2 anos, representantes
respectivamente da APUB e SINASEFE/IFBA, conforme deliberado na reunião de 25 de setembro de
2019.

O Termo de Posse foi assinado pelo Presidente e pelos empossados, sendo entregues pela secretária do
CONSUP uma via a cada Conselheiro junto com o Regimento do CONSUP e a respectiva Portaria de
designação.
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 23278.015850/2019-76, para assinar a lista de
presença desta reunião.
2.1 Ata da 4ª Reunião Ordinária do CONSUP - O Presidente submeteu ao Conselho a Ata da 2ª Reunião 4ª
Reunião Ordinária do CONSUP, realizada no dia 25/09/2019, disponibilizada aos Conselheiros no dia
04/12/2019. Informou aos conselheiros que a mesma consta no Processo Sei 23278.015998/2019-19. A
mesma foi aprovada, por unanimidade, pelos 17 membros votantes presentes no momento.
2.2 Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CONSUP - O Presidente submeteu ao Conselho a Ata da 4ª
Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada no dia 26/09/2019, disponibilizada aos Conselheiros no dia
04/12/2019. Informou aos conselheiros que a mesma consta no Processo Sei 23278.015999/2019-55. A
mesma foi aprovada, por unanimidade, pelos 17 membros votantes presentes no momento.
Concluído o Expediente, o Presidente abriu inscrição para o item O que Ocorrer, que se inscreveram:
-       A conselheira Daniele Souza;
-       O Conselheiro Georges Souto;
Em seguida, o Presidente deu início à Ordem do Dia, conforme Pauta publicada em 04/12/2019.
3. Ordem do Dia:
A Conselheira Daniele Souza solicitou a inversão da pauta e que o ponto 3.5 fosse o primeiro a ser deliberado,
arguindo que seria breve. O Conselho acatou em consenso.
Antes de iniciar, o Presidente passou a palavra a cada empossado, que prestou o compromisso de exercer com
zelo e dedicação as atribuições inerentes ao mandato. A Sr.ª Eloísa Santos Pinto agradeceu a participação e
afirmou que espera ter uma contribuição harmoniosa. O Sr. Georges Souto Rocha manifestou que é com muita
satisfação que retorna a este Conselho Superior, depois de muita luta para se fazer cumprir o regimento e que
as representações sindicais sempre ocuparam as cadeiras do CONSUP.
O Conselheiro Matheus Santana solicitou que, por questões de ordem, fossem discutidos os mandados de
segurança que estavam disponíveis na Pasta “Expediente”, na Pasta Online do CONSUP. Salientou ainda que
deveria o Conselho discutir acerca de um Processo que constava na Unidade Sei dos Conselheiros que tratava
de uma ação popular que solicitava, dentre outras ações, o cancelamento das eleições e do mandato dos
Conselheiros do CONSUP. Questionou que, se constava no Expediente, em que momento haveria de ser
debatido e solicitou que se não de imediato, que fosse logo após o ponto da Conselheira Daniele. O Presidente
substituto pediu que se mantivesse a ordem do dia. O Conselheiro Georges Souto manifestou que a questão
política do Ifba deve ser tratada com prioridade e que este deve ser o principal tema a ser tratado no Conselho
Superior. O Conselheiro Allan Freitas arguiu que, para que se dê tempo a todos acessarem, que se fosse
discutido após o intervalo de almoço. O Conselho acatou em consenso. O Conselheiro Paulo Tavares evocou
o artigo 18 do Regimento do CONSUP, destacando sobre não avançar para a Ordem do Dia enquanto não se
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encerrar o expediente. O Conselheiro Allan Freitas retirou a proposta e sugeriu seguir o Regimento e pediu
uma pausa entre 15 e 20 minutos para que todos ficassem a par dos mandados de segurança em questão e para
que desse tempo que a equipe técnica resolvesse os problemas por ora apresentados. O Conselheiro Matheus
Santana informou que as condições técnicas da reunião estariam prejudicando as discussões e que seria ideal
suspendê-la.
Retomada a reunião, o Presidente encaminhou a proposta 1 de ler os mandados de segurança que estariam na
pasta Expediente e o que não estivesse entraria em “o que ocorrer”. O Conselheiro Georges Souto
encaminhou proposta 2 de que se deveria incluir também aquela que se tratava das eleições. O Conselho
decidiu seguir o regimento e acatou a primeira proposta. O Presidente encaminhou votação ao Conselho de
manteria ou interromperia que, decidiu manter.
O Conselheiro Matheus Santana expôs então os 2 mandados de segurança: o primeiro, que tratava da
desincompatibilização do Conselheiro Fabíolo Amaral e o segundo, dos alunos de Camaçari, que solicitava o
cancelamento das eleições. Destacou ser absurdo que num processo legítimo, que ainda haja quem questione o
resultado das eleições e queira caçar o mandato daqueles que foram eleitos pelos seus pares, respresentando a
democracia.
Concluída a fala do Conselheiro Matheus Santana, o Presidente passou a palavra para a Conselheira Daniele
Souza para relatar o item 3.5 da Ordem do Dia.
3.5 Funcionamento da Resolução/CONSUP/IFBA nº 12/2018. Relator(a) Conselheiro(a): Daniele Santos
de Souza. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº
23278.004891/2019-37, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:
A Conselheira fez um breve relato de que, quando as alterações da Resolução Resolução/CONSUP/IFBA nº
12/2018 foram aprovadas pelo CONSUP na última reunião realizada em 25 de setembro de 2019, a Secretaria
encaminhou os atos para assinatura do Presidente, este solicitou um parecer da Pró-Reitoria de Ensino que
aprovou o que já havia sido aprovado pelo CONSUP. A PROEN, então, solicitou 2 adendos: que se incluísse
nas alíneas “b” e “c” do § 5º do art. 31 a expressão "desde que a carga horária possa ser absorvida pela
área/departamento, atendendo ao disposto no inciso I e II" e que incluíssem os cargos de direção de ensino e
dos docentes com cargo de gestão na reitoria e pólo de inovação, conforme Portaria 2395/2019. Segundo a
relatora, tal artigo teve como base a Portaria 17 SETEC/MEC, que flexibiliza a carga horária de
coordenadores de área, em que no texto original aprovada pelo CONSUP estabelecia  carga horária mínima
entre 8 e 12 horas. Assim, o texto que passaria a viger seria:
§ 5º. Serão aplicados limites diferenciados, nos termos dos Artigos 15 e 16, incluindo-se seu parágrafo único,
da Portaria SETEC/MEC nº 17 de 11 de maio de 2016, nos casos:
a. ocupantes de cargo de direção, podendo ter a carga horária alocada integralmente no exercício do cargo,
dispensada a sala de aula, conforme o caso;
b. cargos de coordenação de pesquisa, de extensão, de curso e de área ou chefia de departamento acadêmico,
com limites de, no mínimo, 8 horas e, no máximo, 12 horas semanais, desde que a carga horária possa ser
absorvida pela área/departamento, atendendo ao disposto no inciso I e II. (grifos nossos)
c. cargos de coordenação de núcleos, grupos e projetos institucionais de pesquisa e/ou extensão
regulamentados pela PRPGI ou PROEX, ou atuação como professor permanente em programa de pós-
graduação stricto sensu do IFBA, com limites de no mínimo 8 (oito) horas e no máximo 12 (doze) horas
semanais, desde que a carga horária possa ser absorvida pela área/departamento, atendendo ao disposto
no inciso I e II. (grifos nossos)
A relatora conclui que acata o ajuste sugerido pela PROEN no que tange ao Artigo 31, § 5º, itens “b” e “c”, de
ser inserido o trecho "desde que a carga horária possa ser absorvida pela área/departamento, atendendo ao
disposto no inciso I e II.", considerando que esta inserção não altera os princípios do texto aprovado pelo
Consup sobre a equalização e distribuição de carga-horária docente. Complementa que o ajuste feito foi
pontual e sugere que o Conselho acate a alteração.
Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. 
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O Presidente encaminhou o Parecer da relatora, que foi aprovado com 13 votos favoráveis, 03 votos
contrários e 05 abstenções, dentre os 21 membros votantes presentes.
3.1 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2020-2024. Relator(a) Conselheiro(a): Raimundo
Conceição de Jesus Fraga Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº
23278.014860/2019-94, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Georges Souto
Rocha pediu vistas do processo.
Após o intervalo de almoço, o Presidente Substituto do CONSUP – Prof. Marco Antônio Tavares Góes,
verificou a presença de quórum, com 16 Conselheiros votantes, incluindo o Presidente.
Por conta de dificuldades técnicas com o decorrer da reunião, em face de alguns conselheiros não
conseguirem ouvir ou manifestar a sua opinião, o Conselho, em Consenso, decidiu suspender a
reunião.Assim, os demais pontos de pauta não foram mais discutidos, ficando previstos para a próxima
reunião.
Pontos de pauta para a próxima reunião:
3.2 Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT - 2020. Relator(a) Conselheiro(a): Fabíolo Moraes
Amaral.  
3.3 Regimento do Conselho de Campus Eunápolis. Relator(a) Conselheiro(a): Esaú Francisco Sena dos
Santos.
3.4 Minuta do Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna. Relator(a) Conselheiro(a): Allan
Edgard Silva Freitas.
3.6 Recomendação administrativa do CONSUP com orientações para a elaboração dos Regimentos
Internos dos campi do IFBA, bem como dos seus Conselhos de campus, de suas competências e de suas
atribuições. Relator(a) Conselheiro(a): Ricardo Almeida Cunha.
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.
4. O Que Ocorrer:
Encerramento: O Presidente agradeceu aos presentes, dando a reunião por encerrada às 14h31min.
Substituição da Presidência durante esta reunião:
Saídas antecipadas:
Ausências Justificadas: 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIELE SANTOS DE SOUZA, Membro Titular Docente
do Conselho Superior, em 10/03/2021, às 16:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BORGES DE ARAUJO, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 11/03/2021, às 14:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BORDIGNON, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 11/03/2021, às 15:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA CONCEICAO DE JESUS FRAGA,
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Membro Titular TAE do Conselho Superior, em 11/03/2021, às 15:50, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS OLIVEIRA ARRUDA SANTOS, Membro
Titular Discente do Conselho Superior, em 15/03/2021, às 08:54, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO TAVARES GOES, Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 17/03/2021, às 15:31, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JAIME DOS SANTOS FILHO, Professor Efetivo, em
19/03/2021, às 19:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 23/03/2021, às 18:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GEORGES SOUTO ROCHA, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 04/04/2021, às 19:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1721771 e o código CRC ACAD526E.
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