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ATA

 

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 09 DE 2020

 
Local, Data e Hora: Aos 18  dias do mês de agosto de 2020, às 09 horas, deveria ter início a 7ª Reunião
Extraordinária do CONSUP, realizada via Webconferência, através da Sala Virtual do CONSUP, disponível
em , conforme 1ª convocação, enviada em 07/08/2020, 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 9h28min, estando
presentes 19 Conselheiros votantes, incluindo a Presidente. A Presidente cumprimentou a todos, e iniciou os
trabalhos às 9h28min, com o quórum de 22 pessoas, sendo 22 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 –, Felizardo Adenilson Rocha, Genny
Magna de Jesus Mota Ayres. Gustavo da Silva Quirino, Ives Lima de Jesus e Vinícius Matos Rodrigues; 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, Ana Júlia Souza e Ana Carolina Oliveira Santana; e os representantes do Segmento Técnico-
Administrativo – Alexandre Rogério Santana da Silva; 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 – Evandro Minuce Mazo, representante da FIEB;
Georges Souto Rocha, representante do SINASEFE/IFBA; Penildon Silva Filho, representante da UFBA.
Também estão presentes 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); o
Pró-Reitor de Administração e Planejamento, o Sr. Fábio Lemos Mota (PROAP); O Pró Reitor de
Desenvolvimento e Infraestrutura, o Sr. Jennner Carvalho (PRODIN); a assessora de Gabinete, Elís Fábia
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Lopes Cabral, a Equipe da PROAP, representada pelas Sras: Sílvia Becher Breitenbach, Patrícia Santos Costa,
Maria de Sá; a Equipe da DGCOF, representada pelos Srs. Tiago Ferreira, Jálvaro Santana da Hora e pela Srª
Margarida Angélica Bispo Magalhães.
1. Posse de Conselheiros:
a)  na qualidade de representante Titular dos segmento discente

Ana Júlia Souza, designada pela Portaria/IFBA nº 4.150, de 19 de dezembro de 2018, para o mandato
em curso.

b), na qualidade de membro da Sociedade Civil, para um mandato de 02 (dois) anos, conforme deliberado na
reunião de 25 de setembro de 2019, a:

Evandro Minuce Mazo, designado(a) pela Portaria/IFBA nº Portaria nº 696, de 11 de fevereiro de
2020, como representante titular da FIEB.

Os Termos de Posse foram assinados pela Presidente e pelos empossados, sendo 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 a cada 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 23278.006011/2020-09.
2.2 Inversão da Pauta - O Conselheiro Ives Lima solicitou inversão da pauta para que o item 3.4
Autorização para realizar atividades online para os cursos semestrais -finalização do semestre 2019.2
do campus de Salvador, considerando a imprevisibilidade do cenário epidemiológico,  do qual é relator,
sucedesse o item 3.1 Relatório de Gestão TCU 2019. Segundo o Conselheiro, todos os demais pontos tratam
de uma mesma temática: da relação do Instituto com as fundações de apoio junto ao Ifba, por credenciamento
ou por renovação, e assim poderiam ser tratados juntos e apenas o seu ponto destoaria a discussão. A
Presidente solicitou que estaria de acordo e quem se opusesse pudesse se manifestar. O Conselheiro
Raimundo Fraga sugeriu que, esta pauta, por ter mais afinidade com a pauta de amanhã, dia 19/08/2020, que
fosse transferida para a próxima reunião. A Presidente propôs que se mantivesse a pauta e se atendesse o
pedido de inversão solicitado pelo Conselheiro Ives Lima e, quando este fosse apresentar a sua relatoria, que o
Conselheiro Raimundo Fraga proposse novamente para que todo o Conselho pudesse votar na permanência ou
transferência para a pauta do dia seguinte. Todos concordaram. O Conselheiro Matheus Santana apresentou
uma questão de ordem quanto ao fato de a reunião ser pauta única, mas consentiu em manter a inversão e
deliberar sobre a permanência juntamente com o Conselho.
2.3 Homenagem ao servidor José Augusto da Hora - O Conselheiro Douglas Arruda fez uma breve
homenagem póstuma ao servidor José Augusto da Hora, carinhosamente conhecido como "Gúi". A Presidente
manifestou o seu pesar e seus sentimentos à sua família, em especial às pessoas de sua esposa e sua filha, aos
seus amigos, aos colegas de trabalho e a todos aqueles que partilharam da experiência do convívio no Campus
Salvador, ressaltando as suas qualidades como pessoa, como amigo e como servidor da Instituição. O
Conselheiro Georges Rocha destacou toda a sua trajetória de luta sindical e pela democracia no Ifba, ressaltou
o quanto foi forte e o quanto batalhou em seu período de doença e solicitou à Presidência que declarasse luto
oficial de 3 dias.  O Conselheiro Maheus Santana propôs que após encerrar o Expediente, antes de iniciar a
"Ordem do Dia", em homenagem ao colega Gúi e às mais de 100.000 mortes pelo Covid-19, que se houvesse
1 minuto de silêncio.
2.4 Esclarecimentos sobre o Processo Eleitoral para o CONSUP - O Conselheiro Douglas Arruda solicitou
à Presidência esclarecimentos sobre o Processo Eleitoral para o CONSUP. Segundo o mesmo, diante do atual
contexto, gostaria de saber como e quando acontecerá este processo. A Presidente informou que esta pauta já
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está prevista para a reunião ordinária de outubro, quando criará uma Comissão Especial que levará adiante o
Processo Eleitoral.
2.5 1 Minuto de silêncio em homenagem ao colega Gúi e às mais de 100.000 mortes pelo Covid-19 -
Conforme solicitado pelo Conselheiro Matheus Santana, foi dado 1 minuto de silêncio em homenagem ao
colega Gúi e às mais de 100.000 mortes pelo Covid-19.
Concluído o Expediente, a Presidente abriu inscrição para o item O que Ocorrer, que se inscreveu:

Douglas Arruda.

Em seguida, a Presidente deu início à Ordem do Dia com pauta publicada em 03/08/2020.
3. Ordem do Dia:
3.1 Relatório de Gestão TCU 2019. Relator(a) Conselheiro (a):Alexandre Rogério. Com a palavra, o Relator
apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.002176/2020-01, disponibilizado aos
Conselheiros. Destaca-se que esteve presente a equipe da PROAP e da DGCOF para prestar os
esclarecimentos necessários aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros.
A Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado com 17 votos favoráveis, 4
abstenções.e nenhum voto contrário pelos 21 membros votantes presentes.
3.4 Autorização para realizar atividades online para os cursos semestrais -finalização do semestre
2019.2 do campus de Salvador, considerando a imprevisibilidade do cenário epidemiológico - Processo
SEI nº 23279.004265/2020-74. Relator(a) Conselheiro (a): Ives Lima de Jesus.
Conforme acordado no item 2.2 do expediente, houve a inversão da pauta, trazendo na sequência o item 3.4 já
com a questão de ordem do Conselheiro Raimundo Fraga de levar este item para a reunião de amanhã, dia
19/08/2020. O Conselheiro Paulo Tavares destacou que, segundo o seu entendimento, esta pauta trata sobre a
flexibilização das atividades letivas, bem como do auxílio emergencial, duas pautas que o Conselheiro Ives
Lima traz para serem tratadas de modo específico para o campus Salvador, quando já há uma previsão de
deliberação por este Conselho do ponto de vista geral a todos os Campi. Assim, encaminhou a proposta de
que se deveria retirar esta pauta de discussão e aguardar a deliberação no contexto geral do Ifba. O
Conselheiro Matheus Santana ressaltou que cabe à Presidência decidir as questões de ordem. 
Frente às questões apresentadas, a Presidência acatou a solicitação de retirada deste ponto de pauta. 
3.2. Credenciamento da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba PaqtcPB como Fundação de Apoio
junto ao IFBA. Relator(a) Conselheiro (a): Paulo Roberto Tavares de Souza. Com a palavra, o Relator
apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.007033/2019-44, disponibilizado aos
Conselheiros. Destaca-se que:
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros.
A Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade pelos 22
membros votantes presentes.
Ressalta-se que o voto do Relator  solicita a "suspensão da análise do tema até que a PROEX possa
identificar e apresentar elementos mais consistentes que justifiquem a atuação de mais uma entidade com
operações dessa natureza".
3.3 Credenciamento da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas - ASTEF
como Fundação de Apoio junto ao IFBA. Relator(a) Conselheiro (a): Paulo Roberto Tavares de Souza. Com
a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.007038/2019-
77, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros.
A Presidente encaminhou a votação do Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade pelos 21
membros votantes presentes.



05/04/2021 :: SEI / IFBA - 1722443 - Ata ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2074421&infra_sistema=1… 4/5

Ressalta-se que o voto do Relator recomenda a "suspensão da análise do tema até que a PROEX possa
identificar e apresentar elementos mais consistentes que justifiquem a atuação de mais uma entidade com
operações dessa natureza".
3.5 Renovação da Autorização da FAPEX como entidade de apoio junto ao IFBA - Processo SEI nº
23278.005346/2020-00. Relator(a) Conselheiro (a): Georges Souto Rocha.
Com a palavra, o Relator solicitou dilatação do prazo para a sua relatoria.
3.6 Renovação do credenciamento da FEP como entidade de apoio junto ao IFBA - Processo SEI nº
23278.005440/2020-51. Relator(a) Conselheiro (a): Georges Souto Rocha.
Com a palavra, o Relator solicitou dilatação do prazo para a sua relatoria.
4. O Que Ocorrer:
4.1 - O Conselheiro Douglas destacou que na 6ª Reunião Extraordinária do CONSUP fora aprovado o Plano
de Contingência no qual estabelece o retorno das atividades letivas através do ensino remoto. Para tanto, é
necessário considerar as questões de isonomia, inclusão e dirimir os efeitos da mudança, surge a necessidade
de elaboração de implementação do ensino remoto. Assim, diante deste cenário, o Conselheiro solicita, em
regime de urgência, que esta pauta seja trazida para a próxima reunião ordinária, prevista para o dia
25/08/2020. A Presidente informou que esta é a temática da reunião de amanhã e que podem ser incluídas
estas considerações. O Conselheiro acatou a sugestão.
4.2 O Conselheiro Matheus Santana questionou quanto aos procedimentos eleitorais que se aproximam, como
será feita essa inclusão digital, visto que nem todas as pessoas tem acesso de forma igualitária a equipamentos
de TI. A Presidente informou que, para a Eleição da CPPD, não houve nenhuma solicitação. Mas para as
demais (CIS/CONSEPE/CONSUP), que envolve uma parte maior da comunidade, é possível haver. Deste
modo, se faz necessário pensar num plano nesse sentido e que, inclusive este Conselho também
temprerrogativa de apresentá-lo, bem como outras instâncias como a Gestão e o CODIR, por exemplo.
4.3 - O Conselheiro Georges Rocha solicitou um posicionamento da Presidência no sentido da proposta de
luto oficial de 3 dias solicitado no início da reunião. A presidente informou que é possível encaminhar uma
votação, uma vez que é a solicitação de um conselheiro. O Conselheiro Allan Freitas sugeriu que o Conselho
desse a indicação para que a Presidência emitisse um ato que entendesse adequado, visto que cabe aos
dirigentes máximos das autarquias. A Presidente informou que se instruirá sob a ótica jurídica quanto à
questão do luto oficial e que, na impossibilidade, emitirá uma moção de pesar à família e que seja
encaminhado à esposa e à filha do Colega Gúi, conforme deliberado pelo Conselho.
Encerramento: A Presidente agradeceu aos presentes e encerrou a reunião às 17h03min.
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 17:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

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

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS OLIVEIRA ARRUDA SANTOS, Membro
Titular Discente do Conselho Superior, em 15/03/2021, às 08:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
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Docente do Conselho Superior, em 23/03/2021, às 18:20, 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 10:06, 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 19:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GEORGES SOUTO ROCHA, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 04/04/2021, às 18:58, 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 1722443 e o código CRC 2E928FBA.
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