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ATA

 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 03 DE 2020

 
Local, Data e Hora: Aos 19 dias do mês de março de 2020, às 13 horas, deveria ter início a 2ª Reunião
Extraordinária do CONSUP, realizada via Webconferência, através da Sala Virtual do CONSUP, disponível
em , conforme 1ª convocação, enviada em 17/03/2020, 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 13h21min, estando
presentes 19 Conselheiros votantes, incluindo a Presidente. A Presidente cumprimentou a todos, e iniciou os
trabalhos às 13h21min, com o quórum de 19 pessoas, sendo 19 votantes.
Registros da Reunião: A reunião está sendo gravada pelo Núcleo de Produção Digital – NPD, e transmitida
pela DGTI/DRT, pelo link <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba>. 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 – Luciano Pestana Santos, Genny
Magna De Jesus Mota Ayres, Gustavo da Silva Quirino e Ives Lima De Jesus; 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 – Douglas Oliveira Arruda Santos, Yasmin Matos
Vasconcelos, Ana Carolina Oliveira 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;
Também estão presentes Sala Virtual do CONSUP: o Pró Reitor de Ensino, o Sr. Philipe Murillo Santana de
Carvalho (PROEN); a assessora de Gabinete, Elís Fábia Lopes Cabral.
1. Posse de Conselheiros:
A Presidente deu boas-vindas a todos e realizou o Ato de Posse, às 13h23min, do seguintes Conselheiros:
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Vinícius Matos Rodrigues e Luciano Pestana Santos, na qualidade de representantes dos Diretores-
Gerais dos Campi, respectivamente, na condição de Titular e de Suplente,   designados pela
Portaria/IFBA nº 722, de 12 de fevereiro de 2020, para um mandato de 02 (dois) anos.

Os Termos de Posse foram assinados pela Presidente e pelos empossados, sendo-lhes entregues uma via a
cada Conselheiro, pela Secretária do CONSUP, junto com o Regimento do CONSUP e as respectivas
Portarias de designação.
A Presidente passou a palavra aos empossados, que prestaram o compromisso de exercer com zelo e
dedicação as atribuições inerentes ao mandato.
2. Expediente:
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 única publicada em 17/03/2020.
Ordem do Dia:
3.1 Medidas administrativas e acadêmicas para enfrentamento do quadro de Pandemia da COVID-19.
Relator(a) Presidente: Luzia Matos Mota. Com a palavra, a Relatora apresentou a Minuta da Resolução que
integra o Processo SEI nº 23278.002920/2020-60, disponibilizado aos Conselheiros.
Assim, fora estabelecida a metodologia de leitura da minuta e, caso o Conselho tivesse consenso, avançaria o
texto. Do contrário, se algum conselheiro quisesse sugerir alteração, este solicitaria algum destaque, que
voltaria a ser discutido no final. Desse modo, a Presidente encaminhou a votação de cada destaque através de
votação simbólica, devendo se manifestar apenas aqueles conselheiros que fossem contrários ou se
abstivessem.
A Presidente encaminhou a votação da Minuta, que foi aprovada em unanimidade pelos 19 membros
votantes presentes.
A Presidente encaminhou a criação de um Comitê Central Comitê Central de Prevenção e
Acompanhamento da Ameaça do Coronavirus (COVID-19) com o objetivo de adotar as orienrtações e
medidas definidas pelos órgãos competentes.
Composição Comitê Central: Douglas Oliveira Arruda dos Santos (Representante Titular Segmento
Discente); 01 membro Representante do SINASEFE e 01 membro Representante da APUB  (sindicatos
deverão indicar os nomes), Ives Lima de Jesus (Representante Titular segmento Diretores Gerais); Alexandre
Rogério Santana da Silva (Representante Titular Degmento Técnico-Administrativo); e Allan Edgard Silva
Freitas (Representante Titular Segmento Docente).
Destaca-se, a seguir, a Minuta da Resolução aprovada pelo Conselho:
 

A PRESIDENTA DO CONSELHO SUPERIOR DO IFBA, no uso das
atribuições legais que lhe confere o Decreto de 23 de dezembro de 2019,
publicado no Diário Oficial da União de 24 de dezembro de 2019, com esteio
na Portaria MS n° 356, de 11 de março de 2020, alinhada à Instrução
Normativa ME/SEDGG/SGP n° 19, de 12 de março de 2020 (alterada e
atualizada pela Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 20, de 13 de março
de 2020 e pela Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 16 de março
de 2020), à Portaria/MEC nº 343, de 17 de março de 2020, alterada pela
Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020, à Portaria nº 491, de 19 de
março de 20, ao Ofício Circular nº23/2020/DP1/GAB/SE/SE-MEC e às
orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde
(MS) e demais autoridades sanitárias;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde — OMS declarou
em 11 de março de 2020 que a contaminação por Coronavírus (COVID-19)
caracteriza-se como uma Pandemia;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade na adoção de medidas para
evitar ou reduzir a transmissão e a infecção do COVID-19, em especial no
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ambiente de trabalho da Instituição;
CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decretou situação de emergência,
em função do Novo Corona Vírus, nos termos dos Decretos nº 19.529, de 16
de março de 2020 e nº 19.550, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Despacho do Presidente da República aprovado na
Câmara dos Deputados em Sessão Extraordinária, de 17 de março de 2020 e
pelo Senado no dia 20 de março de 2020, o qual solicita o reconhecimento do
estado de calamidade pública no Brasil;
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar 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.
 
Art. 2º - Suspender, no âmbito do Instituto Federal da Bahia, as atividades
presenciais por tempo indeterminado, a partir de 20 de março de 2020.
 
Art. 3º - Suspender eventos acadêmicos presenciais que impliquem
deslocamento e aglomeração de pessoas.
 
Art. 4º - Suspender o acesso do público interno e externo a todas as
dependências do IFBA, salvo os casos de urgência e necessidade extrema, e os
casos de convocação para desenvolvimento de atividades essenciais e
estratégicas, desde que devidamente autorizados pelo gestor máximo do
campus ou reitoria.
 
Art.5º - Suspender a realização de estágios ou práticas profissionais
obrigatórias, exceto estágios remunerados.
 
Art. 6º - Confirmar a Portaria/Gabinete/IFBA nº 1.208 de 13 de março de
2020 que constituiu o Comitê Central de Prevenção e Acompanhamento da
Ameaça do Coronavírus (COVID-19), responsável pelo plano de
monitoramento do avanço da pandemia no território de atuação do IFBA e
pela revisão permanente das ações e medidas para mitigação dos riscos.
 
Art. 7º - Autorizar a realização de atividades remotas de natureza acadêmica,
administrativa e de gestão durante o período de suspensão das atividades
presenciais, em acordo com a Instrução Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de
16 de março de 2020, a Portaria/MEC nº 491, de 19 de março de 2020 e Ofício
Circular nº 23/2020/ DP1/GAB/SE-MEC, devendo ser observado que:
  I.Todas/os servidoras/es, terceirizadas/os e estagiárias/os devem estar à
disposição da instituição, atendendo ao disposto no Art. 6º da Instrução
Normativa ME/SEDGG/SGP n° 21, de 16 de março de 2020;
II.O registro das atividades remotas de servidores/as deverá ser feito através
dos sistemas eletrônicos regularmente utilizados na Instituição;
III.Serviços essenciais e estratégicos podem ocorrer excepcionalmente de
forma presencial;
IV.No desempenho de atividades administrativas, acadêmicas e de gestão,
recomenda-se que a comunicação diária não oficial entre servidoras/es e
setores seja realizada por meio do e-mail institucional e ferramentas de
webconferência disponíveis gratuitamente na internet, vinculada ao e-mail
institucional, visando o registro das comunicações;
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Art.8º - Considerar-se-ão serviços essenciais necessários à preservação do
patrimônio e da instituição:
 I.Serviços de segurança e de limpeza;
II.Serviços de saúde e atenção biopsicossocial;
III.Procedimentos relativos à efetivação de contratos ou convênios inadiáveis e
às operações orçamentárias e contábeis;
IV.Serviços de gestão de pessoas;
V.Serviços de obras e manutenção predial emergenciais;
VI.Serviços e sistemas institucionais de tecnologia da informação e
comunicação;
VII.Manutenção de laboratórios, de biotérios e de outros cultivos de
organismos vivos.
Parágrafo Único: Mediante avaliação do cenário, o Comitê Central de
Prevenção e Acompanhamento da Ameaça do Coronavírus (COVID-19), em
comunhão com os comitês locais poderá reavaliar e incluir outros serviços que
devem constar no rol de atividades essenciais desta Resolução.
 
Art. 9º - Suspender todos os calendários acadêmicos em curso no IFBA até
deliberação posterior deste Conselho.
§1º - É facultado aos cursos que estejam encerrando o ano letivo de 2019, com
um mínimo de 80% da carga horária do período letivo cumprida, a realização
de atividades de ensino com o uso de ferramentas digitais e tecnológicas e/ou
Educação a Distância.
§2º - Apenas docentes dos campi que se enquadram na situação prevista no §
1º poderão computar a carga horária realizada nas atividades, desde que
validadas pelos colegiados dos respectivos cursos.
§3º - É garantido às/aos discentes que não possam utilizar ferramentas digitais
e tecnológicas e/ou Educação a Distância, como previsto no §1º, o direito à
complementação de conteúdo e às avaliações pendentes de modo presencial no
retorno das atividades.
 
Art. 10 - Autorizar a manutenção dos benefícios da assistência estudantil para
estudantes incluídos no PAAE nas seguintes modalidades: bolsa de estudos,
bolsa PINA, bolsas dos programas universais e complementares, auxílio
alimentação, auxílio moradia e auxílio transporte, enquanto durar a suspensão,
desde que sejam observados os limites orçamentários.
Parágrafo Único: Fica a cargo da Direção Geral dos campi, após consulta ao
setor de Nutrição, mediante devido processo, autorizar a doação de alimentos
que estejam em condições de vencimento para instituições filantrópicas locais.
 
Art. 11 - Autorizar a prorrogação dos prazos nas fases de execução e prestação
de contas dos editais relacionados à atividade finalística.
 
Art. 12 - Autorizar ajustes ou suspensões contratuais de acordo com a redução
das necessidades institucionais.
 
Art. 13 - Determinar as seguintes medidas para a manutenção da qualidade do
atendimento ao público:
I.Promover a ampla divulgação dos e-mails institucionais dos setores e
coordenações;
II.Reforçar à comunidade que os canais de transparência (Ouvidoria e E-Sic)
estão disponíveis no Portal Institucional, no link "Acesso à Informação".



05/04/2021 :: SEI / IFBA - 1721116 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2072943&infra_sistema=1… 5/6

 
Art. 14 - Apresentar medidas individuais para o corpo de servidoras/es
relativas à prevenção da disseminação da doença, tais como:
I.Ficam suspensas viagens nacionais e internacionais a serviço, ou para fins de
qualificação;
II.Ficam suspensas as participações em treinamentos presenciais, congressos e
eventos, a trabalho;
III.Não será exigida, durante o período de suspensão das atividades, a entrega
presencial de atestado médico ou autodeclaração. Na hipótese de casos
confirmados de COVID-19 entre servidoras/es, as Coordenações de Gestão de
Pessoas locais devem receber os atestados e auto declarações autodeclarações
em formato digital, assegurando o direito ao sigilo das informações pessoais.
 
Das Disposições Finais
 
Art.15 - As Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas expedirão orientações
adicionais nas suas áreas de competência.
 
Art.16 - Caberá a este conselho revisar o funcionamento desta Resolução em
caso de permanência ou agravamento da situação da saúde no cenário
nacional.
 
Art. 17 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

4. O Que Ocorrer:
Encerramento: A Presidente agradeceu aos presentes e, devido ao fato de não ter concluído a apresentação
da minuta na data de 19/03/2020, suspendeu a reunião, que teve continuidade no dia seguinte, a partir das
09:00h. Assim, esta reunião foi encerrada no dia 20/03/2020 às 17h18min.
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 16:59, 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 15:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 11/03/2021, às 21:00,
conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS OLIVEIRA ARRUDA SANTOS, Membro
Titular Discente do Conselho Superior, em 15/03/2021, às 09:11, 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 RAIMUNDO DA CONCEICAO DE JESUS FRAGA,
Membro Titular TAE do Conselho Superior, em 24/03/2021, às 10:00, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTANA, Membro Titular
Discente do Conselho Superior, em 26/03/2021, às 19:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GEORGES SOUTO ROCHA, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 04/04/2021, às 19:04, 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 1721116 e o código CRC 997DD107.
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