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ATA

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP

 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 02 DE 2019

 

 

Local, Data e Hora: Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, deveria ter início a 1ª Reunião
Extraordinária do CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria do IFBA, situada à Av. Araújo Pinho, nº 39,
Canela, Salvador/BA, conforme 1ª convocação, enviada em 03/04/2019, 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 representantes do Colégio de Dirigentes do IFBA, cujo mandato foi prorrogado
pela Portaria/IFBA nº 4.197/2018, à Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA e à Prof.ª Aurina
Santana - membro vitalício do CONSUP. O Presidente substituto do CONSUP – Prof. José Roberto Silva
de Oliveira, verificou a ausência de quórum, às 9h02min, estando presentes 12 Conselheiros votantes,
incluindo o Presidente. Informou que fará a segunda chamada em 30 minutos ou iniciará a sessão antes, se
for completado o quórum necessário. Não houve manifestação em contrário. O Presidente leu sua Portaria
de designação como Presidente substituto desta reunião e cumprimentou a todos. dando início aos
trabalhos às 9h26min, com o quórum de 16 votantes.
Registros da Reunião: A reunião está sendo transmitida pela DGTI e pelo Núcleo de Audiovisual –
NAVI – da Reitoria, sendo o link conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba .
As gravações tanto do áudio como da filmagem desta reunião são realizados in loco por técnicos
competentes do NAVI e da DGTI da Reitoria, sem edição, para registro e lastro comprobatório da
integralidade dos fatos decorridos nesta reunião. Também está sendo lavrada pela Secretaria do CONSUP
a Ata da reunião, como registro dos pontos pautados, encaminhamentos, votações e deliberações
homologadas pelo Conselho Superior. A Ata será disponibilizada aos Conselheiros, podendo ser solicitado
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 Mesa: Sob a Presidência do Prof. José Roberto Silva de Oliveira – designado pela
Portaria/IFBA nº 1.195, de 24/04/2019, integraram a mesa: os representantes dos Diretores-Gerais dos
campi do IFBA – Pedagoga Dicíola F. de Andrade Baqueiro, Prof. Arleno José de Jesus, Prof. Fabíolo
Moraes, Prof. Robério Batista da Rocha e Prof. Jaime Filho; os representantes do Segmento Docente –
Allan Edgard Silva Freitas, Paulo Roberto Tavares de Souza, Daniele Santos de Souza, Gênesis Oliveira



06/06/2019 :: SEI / IFBA - 1085244 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1329781&infra_sist… 2/17

Rocha e Fábio Bordignon; os representantes do Segmento Discente – Douglas Oliveira Arruda Santos,
Matheus Vinícius S. Santana e Ana Carolina Oliveira Santana; os representantes do Segmento Técnico-
Administrativo – Matheus dos Santos Santana, Alexandre Rogério Santana Santana da Silva,  Fernanda
Borges de Araújo e Raimundo da Conceição de Jesus Fraga; e a representante da Unidade de Auditoria
Interna do IFBA – Eliene Pereira de Cerqueira. Também estão presentes na sala de reunião: o Pró-Reitor
de Administração e Planejamento, o Sr. Paulo André Queiroz Ferreira; a Chefe do Departamento de
Planejamento, a Sr.ª Sílvia Becher Breitenbach; a Diretora de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira-
DGCOF, a Sr.ª Margarida Angélica Bispo Magalhães; Chefe do Departamento de Contabilidade, o Sr .
Meiryvaldo de Jesus Castro; a Contadora, a Sr.ª Clarice do Carmo Santos; o Chefe do Departamento
Orçamentário, o Sr. Péricles Vasconcelos Flores; a Contadora, a Sr.ª Silvana Vieira França; e o o Chefe do
Departamento Financeiro, o Sr. Tiago Figueiredo Ferreira, convidados para acompanhar os pontos de
Pauta: 3.1 Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2018 TCU-IFBA e 3.2 Planejamento IFBA
2019.
1. Posse de Conselheiros:
Não houve posse de novos conselheiros.
2. Expediente:
2.1 Ata - O Presidente submeteu ao Conselho a Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONSUP, realizada no
dia 27/03/2019, disponibilizada aos Conselheiros no dia 10/04/2019. A mesma foi aprovada, por
unanimidade, pelos 16 membros votantes presentes no momento.
2.2 Renovação da FEP – pedido da PROEX/DPP (Proc. SEI nº 23278002373/2019-89), acatado por 1/6
dos Conselheiros que subscrevem o Processo SEI nº 23278.005197/2019-37, para ser submetido ao
Conselho para entrar nesta Pauta, em caráter de urgência, como estabelece o Regimento do CONSUP, Art.
15, § 3º e § 4º. O relator indicado foi o Conselheiro Allan Freitas que enviou seu Parecer, disponibilizado
pela secretaria. O Presidente submeteu ao Conselho e este deliberou favorável com 15 votos favoráveis e 1
abstenção.
2.3 Solicitação de dispensa de função da secretária do CONSUP –  O Presidente informou ao Conselho
que a servidora Patrícia Garcia Rosa Vitorino solicitou dispensa da função de secretária do CONSUP a
partir da data de sua solicitação, que data do dia 23/04/2019. Na ocasião, o Presidente leu da Portaria
1201, de 25 de abril de 2016, por meio da qual a servidora Alana Cardoso Marques estaria designada a
secretariar as duas reuniões extraordinárias, que ocorreriam respectivamente nos dias 25 e 26 de abril de
2019.
2.4 Escolha dos Conselheiros Externos – O Presidente incluiu como Expediente a necessidade da
escolha dos Conselheiros Externos. Solicitou aos conselheiros que lessem no regimento e atentou-se ao
fato de que, antes era atribuição do Presidente do Conselho, mas que, com o Novo Regimento, isso é
atribuição do Conselho e que, portanto, já estamos na segunda reunião sem a presença dos conselheiros
externos e que esse conselho, em algum momento, precisa se debruçar sobre isso. Que tem colocado este
assunto apenas como “expediente” para que este conselho ponha este assunto em algum momento para ser
debatido.
2.5 Questão de Ordem: Assinatura da Manifestação a ser enviada à SETEC/MEC e da Resolução de
Transição – O Conselheiro Matheus Santana fez referência ao art. 18 do Regimento do Consup, no qual
regulamenta que:

Art. 18. A pauta de cada reunião constará de 03(três) partes, na seguinte
ordem:
I. Expediente;
II. Ordem do Dia;
III. O que Ocorrer.
 
§ 1º O Expediente constará das comunicações da presidência referente à
correspondência recebida e expedida, de interesse do Conselho Superior e
de qualquer outro assunto, que não envolva matéria a ser discutida de
imediato;
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O Conselheiro solicitou ao Presidente de forma binária “sim” ou “não” para dar prosseguimento à sua
questão de ordem referente a 2 processos no Sei, segundo o mesmo, oriundos de seu voto, .que seguiram o
regimento no art 15, §§ 2º e 3º, e o §6º. 

Art. 15.
§ 2º Contando com a anuência de 1/6 dos membros do Colegiado, serão
adicionados itens à pauta, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis
da reunião, quando deverá ser apresentada a documentação pertinente à
matéria, cabendo ao/à solicitante a confirmação da anuência supracitada;
(...)
§ 5º Serão contemplados ainda na pauta, respeitado o tempo de reunião e
os pontos anteriormente incluídos, discussões e/ou documentos oriundos
da comunidade interna, assinados por, ao menos, 5% de um dos seus
segmentos. Serão consultados o SIGEPE, sobre os quantitativos dos
segmentos Docente e Técnico-Administrativo, e o Relatório Anual do ano
anterior, sobre o quantitativo do segmento Discente;
 
§ 6º Os pontos da pauta que não forem apreciados em reunião do
Conselho Superior terão prioridade para compor a Ordem do Dia da
reunião ordinária seguinte (ou extraordinária que não tenha sido
convocada para ponto específico).

Para embasar a sua solicitação, o conselheiro também referenda-se nos artigos 25 e 27 do Regimento, que
tratam respectivamente:

Art. 25. Ressalvadas as disposições expressamente em contrário, as
decisões do Conselho Superior serão tomadas mediante votação e por
maioria simplesdos membros presentes.
(...)
Art. 27. O(A) Presidente, em casos de urgência, por ato de delegação do
CONSUP, poderá expedir resolução ad referendum, que será analisada e
deliberada na reunião seguinte.
 

O Conselheiro Matheus Santana se referiu aos processos 23278.004153/2019-90 e 23278.005972/2019-54,
lembrando que seu relatório fora votado em unanimidade, com exclusão do 6º ponto. O Conselheiro
frisou, conforme o artigo 27, que o Presidente apenas em casos de urgência e por delegação do
Conselho é que se deve emitir uma resolução ad referendum, e que esta que deverá ser analisada e
deliberada em reunião seguinte. O Conselheiro faz um questionamento referente à manifestação da Nota
Técnica SETEC/MEC, alegando que “este Conselho decidiu que a manifestação seria deste conselho”,
mas que, no caso, o Presidente respondeu diretamente à SETEC/MEC “pelo Conselho Superior como se
fosse o Conselho Superior”, quando resposta deveria vir por este Conselho, e a SETEC/MEC o reprimiu
dizendo que a resposta deveria partir do Conselho, enviando um ofício ao Sr. Edmilson dos Santos Pinto,
chefe de Gabinete. Assim, o Conselheiro aponta que “não há como tratar da Ordem do dia enquanto
pendências regimentais do Expediente que este conselho vai deliberar não forem sanadas”. Outro
questionamento feito por este Conselheiro refere-se à Resolução de Transição, na qual o presidente
respondeu como “ato discricionário”. O Conselheiro cita as Leis 10.639, de 20/12/1996; o decreto 7.221,
de 29/06/2010; o Regimento do Ifba; O Estatuto do Ifba; e o Regimento do Consup para dizer que em
nenhum desses dispositivos legais fala-se de discricionariedade do Presidente do Conselho ou do Reitor.
Assim, o Conselheiro tem duas solicitações para a ordem do dia: a primeira, que é a assinatura um
instrumento oficioso, deliberado conforme o regimento, que é a manifestação a ser enviada para o
SETEC/MEC por este Conselho; E a segunda, que é a Resolução de Transição, que, em resposta, o
Presidente disse que não assinaria, por estar fora do prazo regimental. O Conselheiro questiona quanto ao
fato de o Presidente “abrir um canal de comunicação paralelo” omitindo informações, e quem de fato é o
verdadeiro Presidente deste conselho: se quem preside as reuniões ou quem oficializa os atos de Gabinete?
O Presidente Substituto responde que o próximo assunto da Expediente era justamente o ofício da
SETEC/MEC que havia chegado ao dia anterior, mas que antes que informar ao Conselho fora
interrompido pelo Conselheiro Matheus Santana com a temática ora apresentada. O Presidente substituto
fez então a leitura do Ofício SETEC/MEC 356/2019 de 22 de abril de 2019 – Manifestação de Resolução
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de Deflagração de Consulta para os cargos de Reitor, Diretores Gerais de Campus e Conselho Superior,
encaminhada pelo gabinete no dia 23/04/2018, já prevista para entrar como Expediente para esta reunião.
O Presidente  Substituto diz que, em sua opinião, já manifestada para o Reitor e publicizada agora para o
Conselho, em suas palavras: “Na minha opinião, o grande erro do Instituto Federal da Bahia é não estar
sendo técnico em suas respostas. Eu acho que a bílis, que a visceralidade,  que o peso da eleição ainda se
mantém exageradamente nos assuntos atuais do Ifba e que esses elementos estão impedindo que os grupos
parem para realizar uma ação muito clara, muito objetiva, para responder ao MEC e proteger,
salvaguardar as ações dessa Instituição, ações essas que o Conselho anterior deu todo o respaldo e que
este Conselho continua a fazer”. E completou dizendo que há mais ou menos 1 mês a PROJUR emitiu um
parecer em resposta ao Conselheiro Matheus Santana encaminhou ao MEC. Segundo o Presidente
Substituto, aquele, sim, deveria ser um modelo de documento a ser emitido: técnico, sem visceralidade, de
maneira muito clara. Naquele documento, explicava claramente que o processo eleitoral do Ifba, com
argumentos da nossa Rede que amparam e fundamentam a nossa argumentação de que não diz em
nenhum lugar da necessidade de uma Resolução para se dar início e que se existe em algum lugar, a
nossa Instituição desconhece”. No entanto, ele diz que, de fato, não começou com a Resolução 15/2018,
mas com a Recomendação nº 08/2017, para criação da Comissão Especial e que, portanto, esta
Recomendação é que dá o “start” para a nossa eleição. Que, por algumas razões e atropelos no meio do
caminho, somente com a Resolução 15 ela se concretiza com a criação das Comissões Locais e Central,
que é uma obrigatoriedade. Nesse contexto, o Presidente Substituto faz 2 apelos: O primeiro, de que esta
reunião fora convocada extraordinariamente para aprovar o Relatório de Gestão a ser encaminhado para o
TCU, algo que pode ser resolvido rapidamente entre relatoria e a equipe presente; O segundo, da
elaboração da manifestação, tendo em vista o prazo de 5 dias, tomando como base o documento elaborado
pela PROJUR, para que seja a ser preparada no curso da reunião, devendo ser assinada por todos. O
Conselheiro Fabíolo Moraes avisou que já havia uma manifestação pronta com conteúdo semelhante, que
coaduna com a solicitação SETEC/MEC apresentada, faltando apenas que o Presidente assinasse. Este
afirmou haver desconhecimento de tal documento. O Conselheiro Matheus Santana, consultou andamento
do processo no Sei, informando ao Presidente Substituto que constava no Sistema confirmação de
recebimento no dia 08/04/2019. Este esclareceu que a Secretaria de seu setor dá entrada aos processos,
mas que desconhecia tal documento e que não seria leviano de propor um novo documento com a
existência de um já pronto. O Conselheiro Matheus Santana disse que falta apenas que o Presidente
Substituto assine, e este disse que não poderia assinar algo que não leu. Após acalorada discussão, o
Conselheiro Robério solicitou regimentalmente a suspensão da sessão por 15 minutos, que foi acatada pelo
Conselho.
Retomada a Sessão, O Presidente Substituto se manifestou favorável ao documento que o Conselheiro
Matheus Santana o apresentara, acrescentando apenas mais um parágrafo. Assim, o novo documento
deveria ser refeito ali, substituído e assinado novamente por todos, incluindo o Presidente, e já ser
encaminhado como resposta à SETEC/MEC. O Conselheiro Matheus Santana leu a proposta de uma
Resolução de Transição e destacou a importância de que tanto a Manifestação quanto a Resolução saíssem
dali assinadas. Lembrou que na Reunião anterior, o ponto referente ao orçamento foi excluído, mas a
Resolução, não. O Presidente encaminhou a votação da Resolução lida pelo conselheiro com
solicitação de destaques. O Conselho deliberou a favor com 17 votos, sendo 16 favoráveis e 1
abstenção. Aprovada, o Conselheiro Matheus Santana chamou atenção da necessidade de deliberar-se por
um calendário, remetendo ao art. 6º da Resolução, sugerindo um período entre 90 e 120 dias. O
Conselheiro Robério sugeriu dois prazos: um prazo para que a Direção monte a transição e outro, para que
a comissão atue enquanto transição. Quanto à composição, ficou estabelecido em parágrafo único do art.
3º que “Os nomes serão enviados posteriormente à Presidência do CONSUP para notificação”. O
Conselheiro Matheus Santana, então, redigiu a norma em 120 dias até a entrega do relatório, excetuando-
se ao fato de a nomeação e posse dos eleitos acontecerem antes de se findar o prazo. O Conselheiro
Alexandre Rogério Santana  sugeriu que a resolução possa ser prorrogada. O Conselheiro Allan Freitas
atentou quanto à temporariedade da Equipe de Transição pra se apropriar das coisas, que tem o caráter de
se levantar informações e que se finda com a entrega de um relatório. Do contrário, “parece que não tem
fim” e que há uma gestão paralela e a discricionariedade de decidir, “já que naquele momento, a caneta é
dela”, se vai ouvir ou não, mas que basicamente, é passar informações. O Conselheiro Alexandre Rogério
Santana retirou a proposta de prorrogação da Resolução. O Conselheiro Matheus Santana solicitou algum
destaque e a Conselheira Dicíola Andrade diz que 120 é muito tempo, que entende que quanto a transição,
já existe um espaço da Transparência do Governo em que se tem acesso a todos os atos, desde diárias,
salários, atos normativos nossos, tudo está lá. Em tese, a gente já conhece a Instituição em que a gente
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trabalha. Mas que “nas entranhas” talvez não tenha acesso. Assim, a Transição seria para compreensão de
algo pormenorizado que a Gestão esteja fazendo ou vivenciando. 120 dias, já seria assumir a gestão. Na
condição de Diretora, que precisa concluir os processos, parar pra fazer transição por 120 dias é muito
tempo. 30 dias já seriam suficientes. O Conselheiro Paulo Tavares concordou com a Conselheira Dicíola
Andrade. O Conselheiro Matheus Santana reformulou o art. 6º para o período de 60 dias. Foi redigida a
Manifestação para que todos assinassem. O Presidente Substituto encaminhou ao Conselho que já
avançava o horário para almoço e que, ao retorno, iniciaria com a ordem do Dia, com o relatório de
Gestão. Assim, liberou o Pró-Reitor de Administração e demais equipes, que esperavam até o momento
para apresentá-lo. O intervalo estabelecido para almoço foi de 1h e 30 minutos.
Retomada a reunião, com o quórum de 16 Conselheiros, o Presidente Substituto concluiu o Expediente.
Não houve inscrição para o item O que Ocorrer.
Em seguida, o Presidente deu início à Ordem do Dia, conforme Pauta retificada e publicada em
12/04/2019. Retirou-se o Processo de Renovação da FEP.
Ordem do Dia:
O presidente começou a informar a Ordem do Dia, informando quanto à apresentação do Relatório de
Gestão com a equipe presente, sobre a solicitação de o Conselheiro Robério Batista solicitar dilatação de
prazo de sua relatoria para a próxima Reunião Ordinária, em 22 de maio, e sobre a solicitação de dilatação
de prazo pelo conselheiro Douglas Arruda. Neste último caso, o Presidente Substituto trouxe à tona o art.
23 do Regimento do Consup, segundo o qual “Art. 23. Qualquer Conselheiro(a) poderá pedir vistas, por
uma vez, de processo que esteja em discussão, devendo apresentar parecer sobre a matéria até 48
(quarenta e oito) horas antes da reunião seguinte”. A justificativa apresentada fora que o Relator teve
pouco tempo para contatar os Campi. O Conselheiro Matheus Santana argumentou que há precedentes,
que em outras ocasiões já aconteceram situações semelhantes consigo. O Conselheiro Fabíolo Moraes
argumenta que “sobre o “pedido de vistas” faz-se necessário contrapor-se a um parecer que estava sendo
dado”, que caso tenha se pedido vistas, “o parecer deve ser dado na próxima reunião, até para não se
tornar, como no Supremo Tribunal Federal, uma artimanha de se protelar a discussão ad eternum”, que
abra precedentes e que a discussão nunca se chegue à mesa. Não diz que seja o caso, mas que é uma
preocupação sua”.  O Conselheiro Robério Batista diz que, no pedido de vistas, entende-se que o Relatório
de Douglas Arruda deveria contrapor-se ao relatório da Conselheira Dicíola Andrade, e argumenta que na
ausência de um relatório, já se tem um relatório pronto, que é o da Conselheira Dicíola Andrade. O
Conselheiro Paulo Tavares encaminhou que o dispositivo é falho porque não implica as sanções para os
casos de “não cumprimento”, mas entende que o prazo deve ser relativizado, uma vez que, em se tratar de
reunião extraordinária, acabou-se encurtando-se os prazos. Que, talvez, em algum momento pudesse se
deliberar quanto aos prazos de serem definidos para as reuniões ordinárias, previstas em calendário, no
início do ano. O conselheiro Alexandre Rogério Santana Santana encaminhou a proposta de retomar a
proposta da Conselheira Dicíola Andrade e deliberar quanto às divergências propostas nos 2 pontos pelo
Conselheiro Douglas Arruda. O Conselheiro Matheus Santana atentou o Conselho quanto à Ordem do Dia,
sobre a necessidade de discutir o Relatório de Gestão, sobre a quantidade de documentação, que entende o
posicionamento de todos os outros conselheiros, encaminhando que dever-se-ia acolher a solicitação do
Relator de dilatação de prazo. A Conselheira Ana Carolina Santana justificou que o Conselheiro Douglas
Arruda utilizou metodologia equivocada, que precisaria recomeçar a análise do Parecer, o que lhe tomou
muito tempo. Que por falta de conhecimento do processo, ele não conseguiu emitir o parecer a tempo. A
Conselheira Dicíola Andrade concordou em aguardar a deliberação, questionou o fato de o Relator
Douglas Arruda não se encontrar presente para se explicar e chamou atenção que todos devam conhecer a
fundo o Regimento da Casa. O Presidente Substituto atendeu às solicitações e suspendeu as discussões
quanto a esse tema e deu seguimento à Ordem do Dia. Entendeu-se de discutir o tema na sequência do que
já estava previsto em pauta. O Presidente informou ao Conselho que a Manifestação a ser enviada para o
SETEC/MEC já estava pronta no SEI e disponível para que todos assinassem.
3.1 Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2018 TCU-IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Fernanda
Borges de Araújo. Para contribuir com esta matéria foram convidadas as equipes da
PROAP/DEPLAN/DGCOF. Compareceram o Pró-Reitor de Administração e Planejamento, o Sr. Paulo
André Queiroz Ferreira; a Chefe do Departamento de Planejamento, a Sr.ª Sílvia Becher Breitenbach; a
Diretora de Gestão Contábil, Orçamentária e Financeira- DGCOF, a Sr.ª Margarida Angélica Bispo
Magalhães; Chefe do Departamento de Contabilidade, o Sr . Meiryvaldo de Jesus Castro; a Contadora, a
Sr.ª Clarice do Carmo Santos; o Chefe do Departamento Orçamentário, o Sr. Péricles Vasconcelos Flores;
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a Contadora, a Sr.ª Silvana Vieira França; e o o Chefe do Departamento Financeiro, o Sr. Tiago Figueiredo
Ferreira. Com a palavra, a Relatora apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº
23278.000310/2019-98, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

 
Parecer 01/2019
Tema: Relatório de Gestão 2018
Instituição: Instituto Federal da Bahia
Sessão Extraordinária: 25/04/2019
 
O presente parecer tem como base analisar o Relatório de Gestão 2018 do
Instituto Federal da Bahia (IFBA), bem como submeter à aprovação do
CONSUP, afim de que seja enviado ao TCU (Tribunal de Contas da
União), atendendo a prestação de contas anual nos termos do Parágrafo
único do Art. 70 da Constituição Federal, bem como analisar se atende as
disposições da IN TCU nº 63/2010, da IN TCU nº 72/2013, da Portaria
TCU nº 369/2018, da Decisão Normativa TCU 172/2018, da Decisão
Normativa TCU nº 170/2018 e das orientações do órgão de controle
interno do IFBA.
O relatório em epigrafe é composto por 240 páginas, sua estrutura de
conteúdos gerais se encontra organizada de acordo com as orientações
para a elaboração do relatório de gestão conforme Portaria TCU nº
369/2018.
A mensagem do dirigente máximo da Unidade evidencia de forma sucinta
um resumo dos principais resultados alcançados pelo IFBA frente aos
objetivos estratégicos e às prioridades da gestão, enfatizando o perfil e
dimensão que tem hoje a Instituição, demonstrando seu crescimento, uma
vez que destaca que o “IFBA chega ao final do exercício de 2018 com
24 Campi em funcionamento, incluindo o Pólo de Inovação. Os dados
também dão conta da ação institucional nos diversos níveis da educação
profissional e tecnológica e superior, através da oferta de cursos básicos
para a formação inicial e continuada de trabalhadores, cursos técnicos,
tecnológicos e de licenciatura, além de cursos de pós-graduação, bem
como no desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão”.
Evidencia também que na prática, a gestão de uma instituição dessa
magnitude deve compreender uma estruturação sistêmica, de modo que
cada unidade detenha sua necessária autonomia, sintonizada com o Projeto
Político- Pedagógico e Plano de desenvolvimento.
 
1 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo
O Relatório evidencia a identificação do IFBA caracterizando como uma
Instituição de Ensino Superior, equiparada às Universidades, Instituição
pública de educação superior, básica e profissional, pluricurricular,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas
diferentes modalidades de ensino e esporte, com base na conjugação de
conhecimentos técnicos e tecnológicos, com indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão em sua prática pedagógica, multiCampi e
descentralizada, composta pela Reitoria, 22 Campi, 1 Polo de Inovação.
Há identificação da sua missão e visão, bem como os valores que norteiam
o papel do IFBA frente à sociedade, buscando identificação das demandas
da mesma, bem como implementação de ações que visam atender aos
critérios de sustentabilidade e demandas regionais.
Evidencia no seu modelo de negócio de forma sucinta os valores
referentes a capitais: destacando o orçamento de R$ 581.268.560, além de
valores investidos em ativo imobilizado, estrutura, pesquisa, extensão,
capacitação de servidores, quantitativo de servidores e alunos...; suas
estratégias e resultados.
 
2 Planejamento Estratégico e Governança
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O relatório destaca como a estrutura de governança apoia a capacidade de
a Instituição alcançar seus objetivos, destacando como base normativa o
Estatuto e o Regimento Geral, além de regulamentações internas. Em ato
contínuo, elenca o papel de cada ator na estrutura de governança do IFBA:
1. Reitor como dirigente máximo da Instituição;
2. Como órgão deliberativo o CONSUP;
3. Como órgão consultivo o Colégio de Dirigentes;
4. Como órgão de consultoria jurídica a Procuradoria Federal;
5. Como órgão de prevenção e apuração de irregularidades administrativas
Correição;
6. Como órgão de controle gerencial Auditoria Interna;
7. Como órgão de ligação entre o ambiente externo e Instituição Ouvidoria
 
Há a descrição das estruturas de governança citadas acima, detalhando de
forma sucinta o papel de cada uma. A partir da análise das estruturas de
governança descritas no relatório, é cediço que foi relatado à importância
e o papel que as mesmas exercem no Instituto, cada uma com suas
peculiaridades, responsabilidades, conhecimento, obrigações e deveres,
que devem ser efetivamente respeitadas no âmbito de suas competências.
Não obstante vale destacar o item 2.2.9 sobre “o Comitê de Governança e
Integridade, criado através da Portaria de nº 3239, datada de 28/09/2018,
que tem no escopo de seus objetivos a criação de mecanismos de controles
para mitigar riscos”. Vale ressaltar que esse comitê é de grande
importância, uma vez que deve estar alinhado com a IN Conjunta
MP/CGU nº 01/2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos
e governança no âmbito do Poder Executivo Federal, consta sua aplicação
nas recomendações de órgãos externos ao IFBA, por derradeiro é
importante constar no relatório não só a criação do comitê, mas o que o
mesmo tem feito para atender ao objetivo da sua criação.
Dando continuidade, o relatório destaca que os principais objetivos e
planos para implementar as prioridades estratégicas estão definidos no
PDI ( Plano de Desenvolvimento Institucional), PMI (Plano de Metas
Institucional) e TAMC ( Termo de Acordo de Metas e Compromissos), em
ato contínuo destaca os principais objetivos estratégicos e planos de ações.
Constam também, os canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas.
3 Gestão de Riscos e Controle Interno
O relatório evidencia as ações relacionadas à implantação de Gestão de
Riscos iniciadas em 2016/2017 na gerência de compras da Reitoria, bem
como palestras com a participação de convidados da CGU, abordando
temas relevantes como: planejamento das contratações, termo de
referência e outros, além da realização da semana de capacitação em
parceria com a ESAF. Relata também a criação do Comitê de Governança
e Integridade, que tem como objetivo: criar políticas de gestão de riscos no
IFBA, buscar capacitar os servidores, fomentar a criação de subcomitês de
governança, criar procedimentos escritos. Em ato contínuo evidencia um
mapeamento de riscos e medidas de mitigação.
 
Exemplo:
Risco: Repasse e/ou contingenciamento de recursos financeiros
Medida de mitigação: Firmar parcerias com a iniciativa privada, bem
como com a sociedade civil organizada;
scursos sem que haja demanda
Risco: Criar cursos sem que haja demanda
Medida de mitigação: Criar instrumentos de gestão desenvolvidos e
aprimorados
A partir da análise do item 3 constante no relatório, observa-se, que não é
claro a identificação de quais os riscos específicos que afetam a
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capacidade do IFBA alcançar seus objetivos no exercício, e como lidar
com eles, uma vez que não foi evidenciado de forma clara seus objetivos e
operacionalização dos controles internos da gestão, nem os riscos
significativos quantitativos, embora foi relatado medidas, mesmo que de
forma embrionária que tornou possível ações voltadas para identificação
de alguns riscos, gerando um mapeamento de riscos em algumas áreas.
Não obstante, a atuação efetiva do comitê de governança e criação de
subcomitês, será de grande valia para o estabelecimento, estratégias,
manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos controles interno da
gestão que é de responsabilidade principalmente do dirigente máximo.
 
4 Resultados da Gestão
O relatório evidencia os principais resultados alcançados frente aos
objetivos estratégicos e as prioridades da gestão:
- 24 Campi em funcionamento;
- Presente em mais de 100 Municípios da Bahia;
- 42 Unidades polo EAD par cursos técnicos;
- 16 Pólo EAD da Universidade Aberta do Brasil;
- Crescimento das atividades extensionistas em 69%;
- Reoferta das bolsas de pesquisas do IFBA;
- Implantação do SEI, SUAP, SISP;
- Semana de capacitação do IFBA;
 
Principais Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos
objetivos
1. Evolução do número de vagas ofertadas;
2. Relação de alunos por docentes em tempo integral;
3. Taxa de evasão;
4. Evolução de bolsas de pesquisas;
5. Evolução de docentes participantes das Ações de Extensão;
6. Relação candidato por vaga;
7. Execução orçamentária para curso de capacitação;
8. Cumprimento do orçamento previsto;
9. Gasto corrente por aluno;
10. Gasto com pessoal;
11. Gasto com investimento;
12. Gastos com outros custeios;
13. Gastos com passagens e diárias;
 
A partir da análise dos indicadores de desempenho observa-se a evolução
de docentes participantes das ações em extensão comparado a 2017,
representa 411,39% em relação ao ano anterior, distribuídos em diversos
projetos, nas diversas áreas temáticas, com possibilidade de recebimento
de apoio financeiro para seu desenvolvimento.
O indicador referente à execução orçamentária para curso de capacitação
evidencia que foi utilizado 55% da dotação disponível para a respectiva
ação, restando um saldo de R$ 314.961,85 no final do exercício de 2018,
conforme relatório tesouro gerencial.
O indicador referente a gasto com pessoal evidencia que 76,79% do
orçamento do Instituto são utilizados para custear as despesas com
pessoal. Em contrapartida 1,66% com Investimentos, 20,73% com outros
custeios que envolvem manutenção básica dos Campi, materiais e
serviços.
O indicador de gastos com passagens e diárias evidencia o gasto pela
quantidade de servidores do IFBA, para ser mais efetivo, seria interessante
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incluir um indicador informando como base a quantidade de servidores
que efetivamente utilizaram diárias e passagens.
 
5 Alocação de recursos e áreas especiais da gestão
O Relatório evidencia que a execução do orçamento de 2018 teve como
instrumento orientador o Plano de Metas Institucional, concentrando-se na
análise nas execuções orçamentárias nas ações de custeio, investimento e
assistência social. Salienta que, o IFBA teve a liberação de Emenda
Parlamentar do Relator do Orçamento 2018, que direcionou o montante de
R$ 30.000.000,00, proporcionando a construção de dois campi, nos
municípios de Campo Formoso e Jaguaquara e seis Unidades Avançadas,
nos municípios de Caculé, Itatim, Monte Santo,Casa Nova, Camacã e São
Desidério.
Informa que algumas ações impactaram de forma negativa a execução
orçamentária quanto ao recurso de custeio e investimento, causando
prejuízo no planejamento institucional, sendo elas:
- Contingenciamento, na ordem de 10% pelo MEC no início do exercício e
liberado próximo ao encerramento;
- Liberação de recurso de investimento inicial de 40% e em pequenas
quotas no decorrer do exercício;
- Liberação de recurso financeiro insuficientes para atender as despesas
liquidadas, fragilizando o poder de pagamento do IFBA.
 
Gestão Orçamentária e Financeira
O relatório apresenta gráfico de despesas empenhadas por ação
orçamentária (contribuições, funcionamento, capacitação, assistência ao
educando, etc...), bem como por grupos de despesas: pessoal e encargos
82,24 %, investimentos 0,16% e outras despesas correntes 17,61%, bem
como as despesas empenhadas e evolução das despesas pagas no quadro
comparativo do período de 2016 e 2018.
Há o detalhamento das despesas por grupo e elemento de despesas
executadas no exercício de 2016-2018, informando os valores
empenhados, liquidados, pagos e restos a pagar não processados.
Outrossim, há gráfico que elenca as despesas empenhadas por modalidade
de contratação no exercício de 2016-2018: convite, tomada de preços,
concorrência, dispensa de licitação, inexigibilidade, não se aplica,
suprimento de fundos e pregão. Informa de forma sucinta as despesas que
foram executadas por dispensa de licitação , bem como os incisos
correspondentes de acordo com a lei 8666, além das despesas que são
enquadradas na modalidade não se aplica, como folha de pessoal, bolsas,
auxílio a pesquisador.
A partir da análise da parte intitulada de “gestão orçamentária e
financeira”, observa-se que o IFBA, tem cada vez mais incentivado a
pesquisa e extensão, apesar dos cortes e contingenciamento financeiro,
fato evidenciando também nos indicadores de desempenho e ações, além
dos projetos que possuem apoio financeiro, bem como das tabelas com
detalhamento das despesas nas naturezas 339020 ( auxilio financeiro a
pesquisador- grupo despesas correntes) e 449020 (auxílio financeiro a
pesquisador- grupo despesas investimentos), por outro lado observa-se que
as contratações foram efetuadas na modalidade “não se aplica”, e na parte
de dispensa de licitação, não consta no relatório dispositivo com base no
art. 24, XXI (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016), que a princípio
atenderia ao poder de compra do Estado como incentivo a pesquisa.
 
Gestão de Pessoas
A força de trabalho está distribuída em 23 campi e na Reitoria. Tal divisão
segue o modelo pactuado com o Ministério da Educação (MEC). Assim, o
Instituto Federal da Bahia, tem a capacidade de possuir servidores do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
(PCCTAE), Lei nº 11.091/2005, assim como professores – inclusive como

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art4
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ocupantes de cargos e de funções administrativas – do Plano de Carreira e
Cargos de Magistério do Ensino Básico,Técnico e Tecnológico
(PCCMEBTT), Lei nº 12.772/2012). O quantitativo de cargos está pré-
definido pelo modelo supracitado para cada Campus, os profissionais
estão alocados de acordo com estrutura prevista no regimento interno.
O relatório possui tabelas que evidenciam:
- Distribuição de quadro de servidores do IFBA;
- Detalhamento das despesas de pessoal;
- Nível de formação;
- Cargo/função dos servidores por Campus;
- Carga horária;
 
Gestão de licitações e contratos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA
acompanha as publicações do Ministério da Economia, principalmente
pelo site Compras governamentais, além de consultas aos apontamentos
dos órgãos de controle, bem como da Procuradoria Jurídica. Apresenta as
contratações necessárias para atender as demandas de funcionamento da
Instituição, destacando os mais relevantes: vigilância, limpeza; apoio
administrativo; motorista; telefonia; reprografia; fornecimento de água e
energia elétrica; manutenção predial preventiva, corretiva e eventual;
manutenção de equipamentos; seguro de aluno e de veículos oficiais.
Formaliza processos de dispensa de licitação, de acordo com o art. 24 e 25
da lei 8,66/93.  Os serviços acima especificados auxiliam no atendimento
dos principais objetivos estratégicos da Instituição, que são nas áreas do:
ensino; pesquisa; extensão e gestão.
Identifica os principais desafios destacando: controlar os gastos com
funcionamento da Instituição; ampliar os programas de capacitação dos
servidores nos processos de fiscalização de contratos; mapear fluxos de
processos e formalizar seus procedimentos; implementação do Programa
de Gerenciamento de Contratações; módulo contrato do SUAP, etc.
Gestão do Patrimônio
O relatório evidencia os principais investimentos de capital, por tipo e
quantidade. Informa que o desfazimento de bens não se aplica, enumera os
principais desafios, destacando a implantação do SIADS (Sistema
Integrado de Administração e Serviços) e as ações futuras.
A partir da análise do relatório, no que tange ao desfazimento de bens,
vale ressaltar a importância de evidenciar o decreto 9.373/2018 que dispõe
sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição
final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Gestão de Tecnologia da Informação
“A gestão de Tecnologia da Informação do IFBA, está a cargo da Diretoria
da Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), que adota o PDTI para as
diversas ações ligadas à tecnologia. A elaboração desse documento seguiu
a metodologia estabelecida através da segunda versão do GUIA de PDTI
do SISP, através do seu portal web onde é possível encontrar as
informações que ajudaram no planejamento, solução, gestão integrada,
publicidade das ações, metas alcançadas e não alcançadas, emprego dos
recursos de TI e todo o planejamento da TI”
Evidencia que as ações ligadas à governança estão ligadas ao Comitê de
TI, mas que ainda não possui um setor ou equipe dedicada integralmente a
essas demandas”
O relatório destaca as principais iniciativas, projetos e sistemas na área de
TI por cadeia e valor, destacando: SUAP (Edu, Pesquisa, Contratos), SEI,
SICAD, Prosel, etc.
Gestão de Custos
“O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA,
autarquia vinculada ao Ministério da Educação, não dispõe de um sistema
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de apuração de custos e não utiliza o Sistema de Custo – SIC, do Governo
Federal”.  Considerando que a orientação da Setorial de custos, recomenda
que as atividades não sejam executadas pelas mesmas equipes dedicadas
ao apoio de setoriais contábeis, orçamentárias e financeiras, devido à
dificuldade de quadro de pessoal e infraestrutura no IFBA, ainda não pode
ser implementada.
Sustentabilidade Ambiental
As principais ações do IFBA voltadas para sustentabilidade são
identificadas em alguns Campi, no relatório, conforme relação abaixo:
- Substituição de lâmpadas comuns por LED;
- Reservatório de água fluvial;
 - Criação do Departamento de Sustentabilidade
 - Sistema solar fotovltaicos
 
“O IFBA vem avançando bastante no trato com suas questões ambientais,
mas ainda são muitos os desafios para a consolidação de uma gestão
ambientalmente sustentável. As restrições orçamentárias enfrentadas pelo
IFBA, ao longo dos últimos anos, dificultaram a ampliação de programas
e ações na área ambiental, a exemplo da expansão do programa de coleta
seletiva para toda a instituição”.
 
6 Demonstrações Contábeis
“As Demonstrações Contábeis (DCON) são relatórios elaborados com
base na escrituração contábil, estruturado para representar a composição
patrimonial e de desempenho da entidade, tendo por objetivo fornecer
informação útil a um grande número de usuário em suas avaliações e
tomada de decisão, bem como apresentar o resultado da atuação da
administração na gestão econômica quanto aos recursos que lhe foi
confiado¹, sendo materializadas nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e
Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de
Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema
Integrado de Administração Financeira do GovernoFederal (SIAFI), bem
como nas respectivas Notas Explicativas”
O relatório evidencia a Declaração do Contador que declara “que os
demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais,
do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico),regidos pela Lei nº
4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e
patrimonial da unidade que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no
tocante a” as ressalvas constantes na mesma do item “a” ao “l”.
A partir da análise do item demonstrações contábeis constantes no
relatório, vale destacar o texto abaixo:
Os bens móveis, no subtítulo “bens móveis a classificar”, em demais bens
moveis se refere a auxilio pesquisador concedido para a execução de
projeto de sustentabilidade no Campus Salvador, os bens serão
classificados tão logo for realizado a prestação de contas dos
pesquisadores com a aquisição dos bens ( Pag. 134)
A partir da análise do trecho acima, e Afim de evidenciar a correta
classificação dos bens, considerando que a princípio a despesa acima
refere-se ao exercício de 2016 ou 2017, uma vez que consta previsão na
natureza de despesa 449020 somente nestes exercícios, é cediço a
importância da realização de prestação de contas dos pesquisadores, afim
de evidenciar e classificar de forma adequada.
O relatório evidencia o saldo relevante na conta obras em andamento
destacando-se abaixo:
“Evidencia-se na composição da estrutura dos imóveis que bens imóveis
em andamento” representam mais da metade do total dos bens imóveis, os
quais se referem a obras em andamento, assim como também a imóveis já
concluídos que, por ausência de informação do termo de conclusão das
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obras para o correto registro do bem, segundo a sua espécie, no SIAFI
como bens registrados no SPIUnet, ainda permanecem nessa conta
contábil. Ressaltamos que houve inicio de procedimento formal
orientativo visando distinguir com clareza a segregação do registro do
reconhecimento inicial dos imóveis ao custo de construção com os
procedimentos de reavaliação”
O relatório destaca o pagamento de juros e encargos de mora no valor de
R$  88,977,04, incidentes principalmente referente contribuições
previdenciárias e faturas de energia elétricas vencidas. Para esse ponto,
pondera como agravante a execução centralizada de algumas unidades na
Reitoria, haja vista a viabilidade logística documental, bem como a
insuficiência de repasses financeiros.
Evidencia também a evolução dos Restos a Pagar Não Processados
inscritos e reinscritos.
Do volume dos restos a pagar a ser reinscrito em 2019, 70,50%
corresponde a ação de manutenção e desenvolvimento do ensino, o
equivalente a R$ 11.213.508,23, deste, 33,11% se concentra no ano de
2017 e 25,83% do seu montante estão na unidade da Reitoria, seguido do
campus de Porto Seguro
7 Outras Informações Relevantes
Foi evidenciado o Tratamento de determinações e evidenciações do TCU,
destacando o acordão 1224/2018, que trata de auditoria realizada no IFBA
com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais
possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa
governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de
recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção. A
recomendação se encontra atendida.
Recomendações expedidas pelas OCI (Órgão de Controle Interno)
destacadas que ainda não foram atendidas na sua íntegra:
1. Ausência de critérios formais, baseados em competência, para seleção
de gestores;
2. Proceder à definição de perfil de competências (conhecimentos,
habilidades, comportamentos, valores) para a ocupação de posições de
liderança;
3. Realizar estudos quanto à suficiência quantitativa e qualitativa do
quadro de pessoal do Instituto;
4. Realizar avaliação de riscos relativos a processos, procedimentos e
atividades, considerando, para tanto, a probabilidade de ocorrência de
determinados eventos indesejados, os quais possam gerar impactos
negativos para a gestão;
5. Prever e cobrar a confecção de relatórios de inspeção das manutenções
preventivas realizadas.
 
Conclusão e voto:
       1 Aprovação do Relatório de Gestão após realização das seguintes
alterações:
             1.1 Descrever na parte de alocação de recursos- gestão
orçamentária e financeira, no que tange ao auxílio financeiro a
pesquisador, natureza de despesas 339020, quais procedimentos,
dispositivos normativos são utilizados para nortear a aquisição de
materiais para projetos e pesquisas.
              1.2 Descrever na parte de alocação de recursos- gestão de
patrimônio- de forma sucinta, quais procedimentos são utilizados no que
se refere ao desfazimento de bens móveis, se há padronização entre os
Campi, e atendimento ao decreto 9.373/2018.
 2.   Que este Conselho elabore recomendação a Gestão, afim de que esta
informe ao Conselho o andamento das recomendações expedidas pelas
OCI, muitas de 2015, destacadas acima ( 1 a 5)  principalmente quanto ao
item 3 ( Realizar estudos quanto a suficiência quantitativa e qualitativa do
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quadro de pessoal do instituto, uma vez que é evidente o crescimento do
IFBA, mas também a sobrecarga do servidores principalmente lotados na
Reitoria, que executam trabalhos/serviços de outras unidades que estão em
efetiva implementação).
3. Recomendação a Gestão para realizar designação de comissão afim de
elaborar Regulamento de Pesquisa/ extensão, que seja encaminhado a
aprovação do Consup, que conste como membros da comissão , inclusive,
servidores lotados no setor de compras e licitação e contabilidade.
 

Concluído o relato, as equipes da PROAP/DEPLAN/DGCOF iniciaram os esclarecimentos acerca do
Relatório de Gestão 2018. O Pró-Reitor de Administração e Planejamento, o Sr. Paulo André Queiroz
Ferreira apresentou a sua equipe, dando ênfase à importância do trabalho de cada um. As equipes da
PROAP/DEPLAN/DGCOF esclareceram as dúvidas de cada Conselheiro sobre o relatório no que lhe
foram solicitados.
O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. Disse que embora tenha sido feita muitas
ponderações, não houve nenhuma sugestão de alteração ao parecer. A Conselheira Daniele Santos
encaminhou que, como o voto da Conselheira fora feito em 3 recomendações e  que, em seu entendimento,
e este seria votado separadamente. O Presidente Substituto esclareceu que no que se concerne aos
Regulamentos, a PRPGI já o possui. A PROEX está em fase de construção, e o CONSUP delegou ao
CONSEPE. Assim, pela carga do CONSUP, essas questões voltadas a essas 3 áreas-fins (Ensino, Pesquisa
e Extensão) estão com o CONSEPE. A Conselheira Fernanda Borges diz que, se já existe, melhor ainda,
seria designar servidores da área de compras, licitação e contabilidade para atuarem em concomitância
com as áreas de ensino, pesquisa e extensão e virem para aprovação pelo CONSUP, que de acordo com a
Lei de Incentivo à Pesquisa, ela determina conforme “Regulamento”, que conforme pesquisara em
algumas universidades, já têm o Regulamento aprovado pelo Órgão Superior. A Conselheira Daniele
Santos disse “que numa pesquisa rápida verificou que o IFBA não tem Regulamento próprio, nem na
PRPGI e nem na PROEX, que apenas em seu Regimento Geral cita um pequeno trecho sobre a pesquisa e
um pequeno trecho sobre a extensão, ou seja, que o CONSEPE pode até elaborar uma Minuta, mas a
aprovação e análise passam por este Conselho”. O Conselheiro Allan Freitas disse que embora hoje esteja
delegado ao CONSEPE, passa-se por aprovação do CONSUP, sendo que este tem o poder de avocar para
si, caso ache necessário. A Conselheira Fernanda Borges afirmou que os itens 1.1 e 1.2 têm a intenção de
descrever, e os itens 2 e 3, de “Recomendação”. O Conselheiro Robério Batista encaminhou a proposta de
alterar o item 2 para “solicitação” à Gestão de informações. A Conselheira Daniele Santos afirma que,
uma vez que a redação desses Regulamentos for encaminhada ao CONSEPE, recomendar que o
CONSEPE, ao elaborar essa Minuta, que convide membros lotados nos setores de compras, licitação e
contabilidade. O Conselheiro Robério Batista entende que, se a conselheira Fernanda Borges, que se
posicionou que “não abre mão de que tais profissionais componham a Comissão”, então não se pode usar
o termo “recomendação”, mas designação. Solicitou questão de ordem, na qual o CONSEPE, na Câmara
de Pesquisa se deva elaborar o documento e submeter ao CONSUP para aprovação. O Presidente
Substituto agradeceu às equipes da PROAP/DEPLAN/DGCOF pelos esclarecimentos, que já haviam
finalizado a apresentação e, em seguida, se despediram. A Conselheira Fernanda Borges explicou que a
participação da Equipe Técnica, no que se refere ao  item 3 de seu voto, dever-se-á auxiliar na Elaboração
do Documento e não, na parte de Pesquisa e Extensão. Utilizou como analogia o Campus Eunápolis, onde
trabalha, exemplificando que lá, quando os Coordenadores de Curso aprovam os projetos, e que estes
envolvem a área financeira, todo parecer que se encaminha à PROJUR, esta emite um parecer jurídico,
mas informa “que não se adentra na esfera orçamentária e financeira”. Completou ainda que esta é a sua
preocupação e que não conseguiu evidenciar isso no Relatório de Gestão. Assim, não se pretende
influenciar na área de Ensino, Pesquisa e Extensão, apenas pontuar as questões orçamentárias no que lhes
couber.
O Presidente encaminhou a votação do Parecer da Relatora. Conforme os encaminhamentos
apresentados, solicitou-se alteração do Item 2 de “Recomendação” para “Solicitação” e do Item 3 de
“Recomendação” para “Resolução”.  O Conselho votou em unanimidade com 16 votos presentes.
O Conselheiro Robério Batista falou sobre a importância das Parcerias Público-Privadas em momentos de
crise, como estamos passando e deixou a título de sugestão para a nova Reitora e os novos Diretores
Gerais eleitos. O Presidente Substituto informou que Manifestação a ser enviada à SETEC/MEC já estava
pronta e que todos deveriam assiná-la, para ser enviada ainda no mesmo dia. O Conselheiro Matheus
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Santana questionou quanto à Resolução de Transição, e o Presidente Substituto disse que falaria mais tarde
sobre ela, mas que não teria boas notícias.
 
3.2 Planejamento IFBA 2019. Relator(a) Conselheiro(a): Robério Batista da Rocha. Para contribuir com
esta matéria foram convidadas as equipes da PROAP/DEPLAN/DGCOF. Entretanto, as equipes já haviam
sido dispensadas momentos antes, pois na Ordem do Dia fora informado que não haveria a relatoria deste
processo, uma vez que o Relator solicitara dilatação de prazo, conforme consta no Processo SEI nº
23278.000310/2019-98, disponibilizado aos Conselheiros. Na ocasião, o Relator apresentou suas
justificativas e a previsão regimental. O Presidente submeteu ao Conselho e não houve manifestação em
contrário para a transferência desse ponto para a 2ª Reunião Ordinária, em 22 de maio.
 
3.3 Proposta de alteração da Normatização do Fardamento Discente, aprovada pela Portaria/IFBA
nº 980, de 27/04/2017. Relator(a) Conselheiro(a): Douglas Oliveira Arruda Santos. Com a palavra, o
Relator que fez pedido de vistas ao processo na 1ª reunião ordinária, realizada em 27/03/2019, pediu a
transferência da sua relatoria para a 2ª reunião ordinária, conforme consta no Processo SEI nº
23278.012974/2018-19. O Relator justificou que no Campus Salvador está em período de conclusão do
ano letivo e que têm tentado entrar em contato com o Grêmio dos Campi com representações estudantis,
mas que o fato de que a maioria, por também estar em período de conclusão, foi-lhe complicado
administrar o tempo para se produzir o Relatório. O Relator aponta que desconhecia o fato de que o pedido
de vistas o faria apresentar o Relatório na reunião seguinte. O Presidente encaminhou ao Conselho se
deveria votar o Relatório da Conselheira anterior ou não.  Ressaltou ao Conselheiro Douglas Arruda que
isso não implicaria em questões para inserções. O Conselheiro Douglas Arruda disse que o entrave da
votação em relação ao Relatório anterior foi em relação ao uso de Camisas de eventos como Uniforme. A
Conselheira Dicíola Andrade sugeriu que se pusesse em votação. O Conselheiro Douglas Arruda
estabelece 2 propostas: que além de se poder utilizar as camisas do evento/concurso, que se coloque o ano
do evento e que a camisa só possa ser usada durante aquele período. O Presidente Substituto questiona ao
Conselheiro Douglas Arruda se ele abre mão da questão de que “cada ano tenha uma camisa específica”.
O Conselheiro Alexandre Rogério Santana afirma que esta situação desconfigura toda a proposta de se ter
um uniforme, mas que para um ano só, o último ano, mantém-se favorável. O Conselheiro Matheus
Santana solicita uma “questão de ordem”, segundo o qual, no Código Disciplinar Discente (CDD) estava-
se criando uma prescrição punitiva conectada a esta temática. A título de exemplo, o Conselheiro
exemplifica que o aluno que não esteja trajando o uniforme de educação física, sua única penalidade só
deve ser a de não fazer a aula em questão. Mas que, por esta conexão ao CDD, este debate está
prejudicado, devendo sê-lo feito apenas depois de contemplada esta outra temática. O Conselheiro Robério
Batista argumentou que o uniforme além de garantir a equidade social, padroniza o estudante, no sentido
de ser mais fácil de se identificar como estudante do Ifba e que isso implica, inclusive, na sua própria
segurança, como por exemplo, um caso de um aluno de seu Campus que fora acolhido em uma
Comunidade por estar trajando o uniforme do Instituto. Deu encaminhamento de seguir-se à votação,
independentemente da questão do CDD, sugerindo que, caso haja alguma implicação, este Conselho possa
se debruçar e deliberar sobre qualquer questão. O Conselheiro Mateus Vinícius S. Santana disse que, por
representar o seguimento discente, encaminharia a proposta de que a camisa fosse utilizada ao menos por
1 ano. O Conselheiro Douglas Arruda solicitou alguns esclarecimentos: 1 – sobre as camisas de eventos
descaracterizar a identidade visual do Instituto: Segundo o Conselheiro, no Campus Salvador, há 5
modelos de fardamentos diferentes, inclusive os que são distribuídos; 2 – Logomarca do IFBA: O
Conselheiro leu a definição do termo “logomarca” e remetendo-se às ponderações feitas pelo Conselheiro
Robério Batista, argumentou que não se diferencia, que trata do orgulho, que há um custo na elaboração
das camisas. O Conselheiro Alexandre Rogério Santana Santana encaminhou o Conselho se decidisse se
votaria o parecer da Conselheira Dicíola com a inclusão dos pontos solicitados pelos discentes. O
Conselheiro Paulo Tavares encaminhou uma questão de ordem se, em primeiro lugar aceitaria ou não a
dilatação de prazo solicitada pelo Conselheiro Douglas Arruda e que, somente na sequência, é que se
poderia deliberar por esta questão. O Conselheiro Robério Batista, então, resumiu em 5 deliberações a
serem feitas: 1ª – Se aceitaria ou não a dilatação de prazo solicitada pelo Relator; Se positivo, passa-se
para o próximo ponto. Na hipótese negativa, a 2ª – Se for aprovada como questão de ordem, só pode
ser aprovada após deliberação sobre o Código Disciplinar Discente; Se a dilatação de prazo ganhar,
encerra. Se perder, volta o Relatório da Conselheira Dicíola Andrade, com o único ponto de divergência,
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3ª – Votação da utilização das camisas de eventos; Passando, tem a 4ª – Votação do Relatório da
Conselheira Dicíola Andrade.
Ao encaminhar as propostas, O Conselheiro Robério Batista questionou ao conselheiro Douglas Arruda se
ele manteria a solicitação de dilatação de prazo, e este confirmou que manteria, e então se deu seguimento
à votação. O Presidente submeteu ao Conselho se aceitaria ou não a dilatação de prazo solicitada pelo
Relator e este deliberou-se contrário, sendo 8 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção. O Presidente
submeteu ao Conselho Se for aprovada como questão de ordem, só pode ser aprovada após
deliberação sobre o Código Disciplinar Discente. e este deliberou-se favorável, entendendo, sim, como
impeditivo. Foram registrados 10 votos favoráveis, 6 contrários e 2 abstenções. Ao seguir com a
votação, em que se havia se encaminhado que “Se a dilatação de prazo ganhar, se encerra. Se perder,
volta-se o Relatório da Conselheira Dicíola Andrade, com o único ponto de divergência, 3ª – Votação da
utilização das camisas de eventos; Passando, tem a 4ª – Votação do Relatório da Conselheira Dicíola
Andrade”, o Conselheiro Matheus Santana arguiu que, uma vez aprovada a questão de ordem deliberada
anteriormente, não há o que se discutir sobre de quem será a próxima relatoria. Assim, deu-se por fim este
ponto de discussão.
 
4. O Que Ocorrer:
O Conselheiro Robério Batista apresentou ao Conselho uma Carta feita pelo Colégio de Dirigentes a ser
enviada ao MEC sobre os cortes orçamentários de 25%, que inviabilizam o funcionamento da Instituição
para que fosse apreciada por este Conselho. O Conselheiro Paulo Tavares encaminhou a proposta de que
esta carta fosse também publicizada à Comunidade Interna e Externa. Presidente submeteu-a ao Conselho
que foi aprovada, por unanimidade, pelos 16 membros votantes presentes no momento.
O Conselheiro Paulo Tavares solicitou que os assuntos que não foram tratados nesta reunião fossem
transferidos para a próxima reunião extraordinária, que acontecerá amanhã, dia 26/04/2019;
O Presidente Substituto manifestou quanto à assinatura da Resolução de Transição por si. Arguiu que a sua
assinatura não dá nenhuma assinatura do ponto de vista executivo. Que daria garantia do ponto de vista da
Pró-Reitoria de Extensão, porque responde por ela, mas que não responde por nenhum outro setor e, em
especialmente, pelo Gabinete. Disse que a sua posição pessoal é de que as coisas aconteçam de modo mais
célere possível, que sua vontade é que o que fora decidido no dia 13 de dezembro se concretize; que este é
o seu desejo, embora não tenha poder para isso, estando este dentro do princípio democrático. O
Presidente Substituto disse que enviou uma mensagem ao Reitor informando do ato da Resolução da
Transição que foi deliberado por este Conselho por 17 votos favoráveis e 1 abstenção, que foi a sua. Disse
ainda que não assinaria a Resolução, mas que ele recebesse uma Comissão deste Conselho para tratar
deste ato e que ele concordou. Assim, o Presidente Substituto, após informar as suas razões de “não
assinatura”, encaminhou a proposta de se criar a Comissão. O Conselheiro Paulo Tavares arguiu que o
Conselho é o lugar para deliberação e que o Reitor é quem deve vir deliberar com o Conselho e não, o
contrário. Os Conselheiros Paulo Tavares, Matheus Santana e Alexandre Rogério Santana  encaminharam
que diante da “não assinatura” do Presidente Substituto, dever-se ia cancelar a reunião do dia seguinte e
seguirem adiante para o Ministério Público, já que os atos deliberados por um órgão colegiado, o
Presidente não poderia se recusar a assinar. O Conselheiro Paulo Tavares disse ao Presidente Substituto
que ele tem poder, sim, para assinar, uma vez que ele possui Portaria como Reitor em Exercício,
respondendo pela Instituição nos 2 dias em que se encontra nomeado. O Presidente Substituto evocou art.
30 do Regimento do Conselho Superior, pelo qual os atos do Conselho têm prazo de 10 dias úteis e que
não seria obrigado a assinar tempestivamente. O Conselheiro Paulo Tavares fez um alerta quanto à
importância de que o Presidente Substituto assinasse inclusive para se proteger, uma vez que, dadas à
discussão e à  proporção, têm sido comum se processar na Justiça e ganhar. Que o Presidente do Conselho
não pode não assinar um ato do Conselho Superior. Que nessa Gestão, com essas pessoas, este ato pode
cair sobre ele, que no presente momento estava como condição de Presidente. Que uma coisa é ele, como
Presidente do Conselho assinar e o Reitor Pro Tempore não executar. Explicou que não se trata de
processar às pessoas, mas ao Ifba e que, numa ação de regresso, ser questionada a responsabilidade sobre
as pessoas. O Presidente substituto reafirmou a sua postura de não assinar a resolução, pelas razões já
apresentadas, assumindo todas as consequências advindas de seu ato. A Conselheira Fernanda Borges
explicou ao Presidente Substituto que a sua assinatura na Resolução trata-se apenas de estar “ratificando o
posicionamento do Conselho”. O Presidente Substituto concorda e propõe novamente a formação de uma
Comissão para arguir com O Reitor. O Conselheiro Robério Batista argumentou que é compreensível
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deliberar-se sobre a questão da Transição e que esta já está acontecendo no Campus Irecê, mas que é
importante também “se colocar no lugar do outro”, que para o Presidente Substituto há uma pressão se
responde ou não, que se ele tem o prazo de 10 dias, esse ato pode, inclusive ser invalidado. Que é louvável
a posição de ele estar aqui. Que não discorda, por exemplo, de falas colocadas como a de que "Renato
deveria estar aqui", e complementa que "isso é fato, desde a 1ª reunião. Mas também não se pode deixar de
considerar o esforço feito por José Roberto para achar uma alternativa para a solução. O jogo agora deve
ser atuar em prol de um objetivo, independente da forma, que é a assinatura da Resolução, seja por Renato
aqui ou com uma Comissão de Conselheiros no Gabinete, é indiferente". O Conselheiro Matheus Santana
arguiu que, seguindo o Rito Formal, esta Resolução fora aprovada e que não cabe mais qualquer recusa de
quem quer que esteja de assinar este documento em 10 dias úteis, conforme previsto em Regimento.
Assim, o encaminhamento é aguardar este prazo findar e que, qualquer desrespeito à decisão deste
Conselho emanada hoje, caso a Presidência se recuse a assinar após findar-se o prazo, que os Conselheiros
assinarão e se farão cumprir efeitos e publicizar à Comunidade, como fora feito com a Reitora Aurina em
sua posse. Far-se-á o mesmo com a Reitora Luzia.
O Presidente agradeceu aos presentes, dando a reunião por encerrada às 18h33min.
Substituição da Presidência durante esta reunião:
Saídas antecipadas: Allan Freitas, às 18h.
Ausências Justificadas: Ricardo Cunha – em 03/04/19; Aécio Duarte – em 22/04/2019; Yasmin Matos e
Maicon Cardoso – em 23/04/2019; Ana Carolina Santana Guedes – em 23/04/2019.
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