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ATA

 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 12 DE 2020

 

Local, Data e Hora: Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, às 09 horas, deveria ter início a 9ª Reunião
Extraordinária do CONSUP, realizada via Webconferência, através da Sala Virtual do CONSUP, disponível
em , conforme 1ª convocação, enviada em 08/09/2020, a todos os Conselheiros Titulares: do MEC, da UFBA,
da APUB, do SINASEFE/IFBA, do CEE-BA, da FIEB, dos segmentos Discente, Docente e Técnico-
Administrativo, designados pela Portaria/IFBA nº 4.150, de 19/12/2018, à Titular da Unidade de Auditoria
Interna do IFBA e à Prof.ª Aurina Santana e ao Prof. Renato da Anunciação Filho- membros vitalícios do
CONSUP.
A Presidente do CONSUP –Sr.ª Luzia Matos Mota, verificou a presença de quórum, às 9h23min, estando
presentes 17 Conselheiros votantes, incluindo a Presidente. A Presidente cumprimentou a todos, e iniciou os
trabalhos às 9h24min, com o quórum de 17 pessoas, sendo 17 votantes.
Registros da Reunião: A reunião está sendo gravada pelo Núcleo de Produção Digital – NPD, e transmitida
pela DGTI/DRT, pelo link . Também está sendo feito o 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 da Prof.ª Luzia Matos Mota, integraram a Sala Virtual do
CONSUP os representantes dos Diretores-Gerais dos campi do IFBA – Felizardo Adenilson Rocha, Ives Lima
de Jesus, Genny Magna De Jesus Mota Ayres, Gustavo da Silva Quirino, Sílvio Maurício Magalhães Lima; os
representantes do Segmento Docente – Allan Edgard Silva Freitas, Daniele Santos de Souza, Gênesis Oliveira
Rocha, Fábio Bordignon e Paulo Tavares; o representantes do Segmento Discente –  Yasmin Matos
Vasconcelos, Ana Carolina Oliveira Santana, Matheus Vinícius Santiago Santana; e os representantes do
Segmento Técnico-Administrativo – Alexandre Rogério Santana da Silva; Fernanda Borges de Araújo;
Raimundo da Conceição de Jesus Fraga; Ana Carolina de Santana Guedes e Matheus dos Santos Santana; a
representante da Unidade de Auditoria Interna do IFBA – Eliene Pereira de Cerqueira; os membros da
Sociedade Civil – Eloísa Santos Pinto, representante da APUB; Georges Souto Rocha, representante do
SINASEFE/IFBA; e  o representante da UFBA – Penildon Silva Filho.
Também estão presentes na Sala Virtual do CONSUP: o Pró Reitor de Ensino, o Sr. Philipe Murillo Santana
de Carvalho (PROEN); o Pró Reitor de Pesquisa , Pós Graduação e Inovação, o Sr. Jancarlos Lapa (PRPGI); a
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Pró Reitora de Extensão, a Sr.ª Nívea de Santana Cerqueira (PROEX); Marcilene Garcia de Souza (DPAAE);
Elís Lopes (Gabinete).
Posse de Conselheiros:
A Presidente deu boas-vindas a todos e realizou o Ato de Posse, às 09:26h, do seguintes Conselheiros:
a)   na qualidade de representante Suplente dos Diretores-Gerais dos Campi:

Sílvio Maurício Magalhães Lima, designado pela Portaria/IFBA nº 722, de 12 de fevereiro de 2020, para
um mandato de 02 (dois) anos.

O Termo de Posse foi assinado pela Presidente e pelo empossado, sendo entregue uma via, pela Secretária do
CONSUP, junto com o Regimento do CONSUP e a respectiva Portaria de designação.
A 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 Lista de Presença da atual reunião - A Presidente solicitou aos membros que assinassem a lista de
presença da atual reunião, Processo Sei nº 23278.006975/2020-49.
2.2 Eleições CIS/CONSEPE - A Presidente informou que houve eleição da Comissão Interna de Supervisão -
CIS na última semana, tendo esta sido recomposta com mais 2 colegas: Karla Reuter dos Reis, assistente
social de Barreiras e Eriswagner Matos Soares, assistente de alunos de Vitória da Conquista. Quanto às
eleiçoes complementares do CONSEPE, a Presidente informou que estão em curso, já tendo a lista de
inscritos e que iniciará a campanha. Destacou que todas estas eleições acontecerão via SUAP.
2.3 Envio de Relatório Diagnóstico da Comissão de Coordenação de Correição - A Presidente informou
que até o dia 23/09/2020 estará enviando para os Conselheiros e Conselheiras um Relatório Diagnóstico da
Comissão de Coordenação de Correição, que traz uma estatística sobre os Processos administrativos
Disciplinares - PAD e Sindicâncias que acontecem hoje no Instituto. Segundo a Presidente, esta é uma ação de
Gestão de Riscos da Gestão para atuar na diminuição destas supostas ilegalidades. 
2.4 Envio de Relatório de Assédio Sexual no IFBA -  A Presidente informou que concomitantemente os
Conselheiros e Conselheiras também receberão um Relatório circunstanciado sobre Assédio Sexual no IFBA,
trazendo também uma política de combate a este problema que tem sido uma realidade no Instituto. É
pretensão levar este debate à comunidade e, a partir daí, criar um documento que possa trazer uma solução a
este problema. Destacou que esta é uma ação coordenada entre o Gabinete, o DPAAE, a Procuradoria Jurídica
e a Correição.
2.5 Atividades virtuais em comemoração ao Aniversário da Rede Federal - A Presidente informou que o
dia 23/09/2020 é o aniversário da Rede Federal e que, em virtude disso, serão realizadas uma série
de Atividades virtuais em comemoração, convidando todos a participarem. Informou também que a mesma
data se inicia as atividades acadêmicas remotas.
2.6 Registro da aposentadoria da colega Margarida Angélica Magalhães, que foi diretora do
Departamento de Orçamento e Finanças
Concluído o Expediente, a Presidente abriu inscrição para o item O que Ocorrer, que não houve inscrição.
Em seguida, a Presidente deu início à Ordem do Dia com pauta publicada em 08/09/2020.
Ordem do Dia:
3.1 Revisão/alteração do artº 4º da resolução nº 8, de 17 de abril de 2020 - Regulamento de Concessão
de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial do IFBA. Conselheiro relator: Alexandre
Rogério Santana da Silva. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº
23278.005951/2020-72, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros.
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A Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade pelos 19
membros votantes presentes.
3.2 Apreciação da minuta que regulamentará a concessão de Auxílio Inclusão Digital para atender
situação emergencial em razão da pandemia mundial do COVID-19 no IFBA. Conselheiro relator:
Alexandre Rogério Santana da Silva Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo
SEI nº 23278.006765/2020-51, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros.
Após a apresentação e votação de todos os artigos, e com todas as alterações propostas aceitas, a
Resolução foi aprovada.
A seguir, a minuta aprovada:

 MINUTA RESOLUÇÃO APROVADA
CONSIDERANDO a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional;
CONSIDERANDO  o  Decreto  no  7.234,  de  19  de  julho  de  2010,  que 
dispõe  sobre  o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;
CONSIDERANDO a Resolução CONSUP/IFBA nº 07/2020, de 22 de março
de 2020, que aprova o plano de medidas de proteção e redução de riscos para
enfrentamento da emergência  de  saúde  pública  nacional  e  internacional, 
decorrente  do  Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Instituto Federal da
Bahia.
CONSIDERANDO  a  Resolução  CONSUP/IFBA  nº  25,  de  23  de  maio 
de  2016,  que aprova as Diretrizes e Normas da Política de Assistência
Estudantil do IFBA;
CONSIDERANDO A  Resolução nº 19 CONSUP/IFBA de 24 de agosto  de
2020 que aprova as normas acadêmicas emergenciais e provisórias para as
Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das
atividades presenciais, no âmbito do IFBA enquanto durar a situação de
pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19;
CONSIDERANDO  o  Plano  de  Contingência  do  IFBA  do  Instituto 
Federal  da  Bahia Frente       à       Pandemia       do       Sars-Cov-2      
(Coronavírus),       aprovado       pela Resolução/CONSUP/IFBA nº 20 de 26
de agosto de 2020;
CONSIDERANDO  a  Lei  14.040,  de  18  de  agosto  de  2020  que 
estabelece  normas educacionais  excepcionais  a  serem  adotadas  durante  o 
estado  de  calamidade  pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de
20 de março de 2020.
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 544, de 16 de Junho de 2020, que
dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - COVID- 19, e
revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, n. 345, de 19 de
março de 2020, e n. 473, de 12 de maio de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria nº 617, de 3 de Agosto de 2020, que dispõe
sobre a as aulas  nos  cursos  de  educação  profissional  técnica  de  nível 
médio  nas  instituições  do sistema federal de ensino, enquanto durar a
situação da pandemia do novo coronavírus - Covid-19.
CONSIDERANDO a Súmula do Parecer CNE/CP nº 5/2020, publicada no
DOU em 04 de Maio de 2020, Edição: 83, Seção: 1, Página: 63, que dispõe
sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de
atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da Pandemia da COVID-19.
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 376, de 3 de abril de 2020, que dispõe
sobre as aulas  nos  cursos  de  educação  profissional  técnica  de  nível 
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médio,  enquanto  durar  a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-
19;
CONSIDERANDO  o  Parecer  CNE/CP  nº  05,  de  28  de  abril  de  2020, 
referente  a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais  para  fins  de  cumprimento  da  carga 
horária  mínima  anual,  em  razão  da pandemia da COVID-19; e
CONSIDERANDO  o  Parecer  CNE/CP  nº  11,  de  07  de  julho  de  2020, 
referente  à orientações educacionais para a realização de aulas e atividades
pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia da
COVID-19,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regulamento de Concessão do Auxílio de Inclusão Digital
Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia,
em razão da iminência do início das Atividades de Ensino Não Presenciais
Emergenciais (AENPEs) destinado aos (às) estudantes do IFBA, em virtude da
situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19).
TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial tem como finalidade
oportunizar o desenvolvimento  e  o  acesso  às  AENPEs,  à  integração 
pedagógica  e  às  atividades acadêmicas por meio da inclusão digital
ampliando as vivências, o conhecimento e a rede de relações dos discentes
envolvidos por meio remoto.

 
                                                                               TÍTULO II

                                                                                    DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL  EMERGENCIAL
 
Art.  3º -  O  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial  será  destinado  aos 
estudantes regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio, Ensino Superior, Pós-Graduação ou Educação de
Jovens e Adultos no IFBA, que não disponham de recursos próprios ou
familiares para acessar de modo remoto as Atividades de Ensino Não
Presenciais Emergenciais, em função da excepcionalidade da pandemia do
Corona vírus (COVID-19).
§1º  O   estudante   deverá   utilizar   o   Auxílio   de   Inclusão   Digital
Emergencial exclusivamente para  adquirir equipamentos tecnológicos  que
atendam os requisitos mínimos estabelecidos no edital para participação nas
AENPEs e/ou serviços que lhe possibilitem acesso à internet.
§2º  Os  estudantes  da  pós-graduação  serão  contemplados  em  edital próprio
da PRPGI com recurso do custeio- ação 20RL.
Art. 4º - O auxílio poderá ser acumulado com outras modalidades de auxílios
e bolsas estudantis  ou  programas  de  ensino,  pesquisa  e  extensão, 
mediante  disponibilidade orçamentária do campus.

 
                                                      TÍTULO III

                                                      DOS VALORES
 
Art. 5º - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial consiste em duas
modalidades distintas sendo:
I - Tipo 1, a oferta de pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio
pecuniário noR$ 60,00(sessenta reais) até R$ 80,00(oitenta reais) a serem
pagas em até 04 parcelas mensais.
II - Tipo 2, a oferta de subsídio pecuniário em parcela única no valor entreR$
800,00 R$
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1.000,00  (mil  reais),  para  aquisição  de  equipamentos,  manutenção  e/ou 
melhorias  de equipamentos    de    informática),    aos    estudantes    em  
 situação    de    comprovada vulnerabilidade socioeconômica.
§1º - Caso necessário, diante da evolução do contexto de pandemia e com  a 
prorrogação  das  Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais  Emergências  para 
o exercício civil 2021, poderão ser pagas novas parcelas para o auxílio TIPO 1,
a fim de dar continuidade ao acesso às AENPEs devendo, as novas parcelas,
serem consignadas ao respectivo orçamento de 2021, de acordo com as
condições orçamentárias de cada Campus.
§2º -  O Campus deverá definir o valor único entre as faixas de valores
descritas para os auxílios de inclusão digital, conforme estabelecido nos
incisos I e II, considerando a disponibilidade orçamentária.
§3º -  Os   editais   de  seleção  do   Auxílio   de   Inclusão   Digital
Emergencial deverão dispor de recomendações aos estudantes quanto às
medidas a serem tomadas para garantir a segurança na compra dos
equipamentos tecnológicos.
Art. 6º - As   modalidades   Tipo   1   e   Tipo   2   poderão   ser   acumuladas  
mediante disponibilidade da dotação orçamentária.
Art. 7º -  Para  a  concessão  do  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial 
devem  ser observados os limites orçamentários de cada Campus.

                                                                       
                                                                 TÍTULO IV

                                                                            DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
 
Art. 8º - Cada  Campus  do  IFBA  poderá  implementar  o  Auxílio  de 
Inclusão  Digital Emergencial,  considerando  a  sua  realidade  específica,  o 
limite  orçamentário,  e  as condições de operacionalização, estabelecendo
prazos e procedimentos para inscrição, seleção,  concessão,  pagamento  do 
benefício  e  prestação  de  contas,  tendo  em  vista  a iminência do início das
Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs).
Art. 9º - A inscrição dar-se-á, exclusivamente, por meio do preenchimento de
formulário online  no  SUAP,  com  envio  eletrônico  de  documentações 
conforme  estabelecido  no Edital.
Art. 10º - Na impossibilidade  de atendimento  de  todos  os  (as) estudantes 
inscritos(as), serão utilizados critérios de vulnerabilidade, a saber:
I - Estudantes selecionados(as) no PAAE 2019/2020;
II - Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter
Emergencial;
III - Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um
salário mínimo e meio;
IV - Estudantes oriundos de escola pública;
V - Estudantes matriculados(as) por meio das cotas e do sistema de reserva de
vagas (Lei nº. 12.711/2012).
Art. 11 - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial será pago por meio de
conta bancária ou conta digital em nome da/do estudante, não sendo admitido
o pagamento do auxílio em contas de terceiros ou conta conjunta. Caso a(o)
estudante não tenha conta bancária em seu nome, excepcionalmente, será
realizado o crédito por ordem bancária.

                                                 
                                                  TÍTULO V

                                                      DO ORÇAMENTO
 
 Art. 12 - As despesas decorrentes do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial
preconizado nesta  Resolução serão  provenientes  da  Ação  2994 
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(Assistência  aos  Estudantes  das Instituições  Federais  de  Educação 
Profissional  e  Tecnológica), para  o  pagamento  de benefícios aos/às
estudantes.
Parágrafo  Único:  Para  a  concessão  dos  auxílios  referentes  à  inclusão 
digital,  poderá ocorrer  remanejamento  orçamentário  de  custeio  dentro  do 
próprio  campus,  ou  ainda, suplementação orçamentária por parte da reitoria
do IFBA.

                                                     
TÍTULO VI

                                       DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 13 - Para  recebimento  do  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial, 
o  estudante deverá  participar  das  Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais 
Emergenciais/AENPEs, devendo sua efetiva participação ser verificada
conforme critérios a serem definidos por cada campus, e, esgotados os meios
de acompanhamento considerando as questões de ordem pedagógicas,
psicológicas, saúde, sociais e familiares, dentre outras, ficará sujeito à
suspensão do benefício.
Parágrafo    Único: Os    valores    recebidos,    indevidamente,    quando   
constatada irregularidade e inveracidade das informações prestadas, ou
divergência dos valores da prestação de contas, deverão ser devolvidos aos
cofres públicos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
Art.  14 - Para  o  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial  na  modalidade 
Tipo  2  é obrigatória a prestação de contas da aquisição, manutenção ou
melhorias de equipamentos de informática no prazo estabelecido por cada
campus, após o recebimento do recurso, com  apresentação de  documentos 
fiscais  que  contenham  as  especificações  mínimas determinadas para à
aquisição e o valor do frete, se houver.
Art. 15 - Os editais para concessão do Auxílio de Inclusão Digital
Emergencial deverão conter orientações das especificações de aparelho tablet,
notebook, desktop, chromebook e  outros  aparelhos,  recomendados  pela 
DGTI/CGTI  que  atendam  as  condições  de acompanhamento das AENPEs.
Art. 16 - As Diretorias Gerais de cada Campus, em conjunto com os setores
envolvidos na execução  da  Política  de  Assistência  Estudantil  de  cada 
Campus,  deverão  procederos encaminhamentos  necessários  para  efetivação 
desta  Resolução,  considerando  o  limite orçamentário e a segurança de saúde
das (os) servidoras(es) envolvidas (os) na atividade e assim como a das(os)
estudantes.
Art. 17 - Outras ações poderão ser desenvolvidas para promover a inclusão
digital no âmbito do IFBA.
Art. 18 -  Os  casos  omissos  desta  Resolução  serão  dirimidos  pelo 
Departamento  de Assuntos   Estudantis/DAES   da   Diretoria   de   Políticas  
Afirmativas   e   Assuntos Estudantis/DPAAE levando em consideração a
manifestação da Gestão da Assistência Estudantil  e  o  Serviço  Social  do 
campus  envolvido,  no  âmbito  da  sua  competência.
Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

4. O Que Ocorrer:
4.1 A Conselheira Daniele Souza  questionou sobre o que será feita com a pauta da reunião de agosto que não
ocorreu por falta de quórum, com resposta da Presidente de que toda a pauta da reunião que não ocorreu será
transferida para a reunião que ocorrerá no dia 28/09/2020, e que a pauta da reunião de hoje também era da
reunião de agosto.
Encerramento: Assim, esta reunião foi encerrada no dia 14/09/2020 às 16h42min.
Substituição da Presidência durante esta reunião:
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Saídas antecipadas:
Ausências Justificadas: Douglas Oliveira Arruda Santos.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BORGES DE ARAUJO, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 11/03/2021, às 14:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIO BORDIGNON, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 11/03/2021, às 16:09, conforme decreto nº 8.539/2015.
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