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ATA

 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 02 DE 2021

 

Local, Data e Hora: Ao 11 dias do mês de março de 2021, às 09 horas, deveria ter início a 1ª Reunião
Extraordinária do CONSUP, realizada via Webconferência, através da Sala Virtual do CONSUP,
disponível em , conforme 1ª convocação, enviada em 24/02/2021, 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 e reconduzidos
pela Portaria/IFBA nº 4.096, de 17/12/2020, 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 ausência de quórum, às 9h07min, estando
presentes 11 Conselheiros votantes, incluindo a 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. A Presidente cumprimentou a todos, e iniciou os trabalhos às 9h26min, com o quórum de 16
pessoas, sendo 16 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, Eduardo Teles e Vinícius Matos Rodrigues;
os representantes do Segmento Docente – Allan Edgard Silva Freitas, Gênesis Oliveira Rocha, Daniele
Santos Souza e Fábio Bordignon; os representantes do Segmento Discente – Ana Júlia Souza e Ana
Carolina Oliveira Santana; e os representantes do Segmento Técnico-Administrativo – Eriswagner Matos
Soares; Matheus dos Santos Santana, Raimundo da Conceição de Jesus Fraga e Fernanda Borges Araújo; a
representante da Unidade de Auditoria Interna do IFBA – Sheila Simone Kosminsky Weber; o
representante do MEC – Aécio José de Araújo Passos Duarte; os membros da Sociedade Civil – Georges
Souto Rocha representante do SINASEFE/IFBA; Evandro Minuce Mazo
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 Diretora de Gestão da Comunicação Institucional, a Srª Laís Andrade Souza; a Diretora
sistêmica de Políticas e Ações e Assuntos Estudantis, a Sr.ª Marcilene Garcia, a Assessora de Gabinete, a
Sr.ª Elis Fábia Lopes Cabral, as assistentes de gabinete Priscilla Uzêda e Aline Sousa Von Beckerath.
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1. Posse de Conselheiros:
2. Expediente:
2.1 Lista de Presença da atual reunião - A Presidente solicitou aos presentes que assinassem a Lista de
Presença da atual reunião, Processo Sei Nº  23278.001412/2021-45.
2.2 - Retirada do item 3.2 da pauta - A Presidente informou que esta matéria será retirada da pauta de
hoje, em virtude de solicitação pelo Conselheiro Alexandre Santana, que, por estar em período de gozo de
férias, solicitou dilatação de prazo para esta relatoria. 
2.3 - Apresentação de Manifesto feito pelas gestoras do Ifba - A Presidente informou que, após a
relatoria do item 3.1 da pauta, será lido (por alguém ainda a se definir) um manifesto de 2 páginas
elaborado pelas mulheres gestoras do Ifba.
No que ocorrer, a Presidente se inscreveu para apresentar os gráficos com os Indicadores da atuação do
Conselho Superior - CONSUP 2020. Não houve mais inscrições.
Em seguida, iniciou-se com a ordem do dia, com a pauta publicada em 24/02/2021.
3. Ordem do Dia:
Conforme deliberado na reunião de ontem, dia 10/03/2021, o ponto de pauta “Reformulação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos Integrados do IFBA. Relator(a) Conselheiro (a): Daniele Santos de Souza” foi
transferido para esta reunião. Assim, iniciou-se as deliberações a partir desta matéria.
3.5 Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos Integrados do IFBA. Relator(a) Conselheiro
(a): Daniele Santos de Souza. Com a palavra, a Relatora apresentou seu Parecer que integra o Processo
SEI nº 23278.004933/2019-30, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se, a seguir, o voto da relatora:

 
CONCLUSÃO E VOTO
Diante do exposto acima, esta relatoria encaminha os seguintes procedimentos:
1- Leitura da minuta de Diretrizes Institucionais de reformulação dos PPCs dos cursos Integrados por este
Conselho Superior;
2- Disponibilização desta minuta para consulta pública da comunidade do IFBA através do SUAP, bem como
das novas DCNEPT homologadas pelo CNE e pelo MEC com ampla divulgação institucional;
3- A Pró-reitoria de Ensino juntamente com o fórum de Diretores de Ensino do IFBA deve fomentar a
discussão da minuta em todos os campi do IFBA, mobilizando toda a comunidade acadêmica.
4- Encaminhamento da referida minuta para análise e discussão no Colégio de Dirigentes. Este, por sua vez,
deve acionar ou propor a formação de comissões locais de reformulação dos PPCs nos campi – caso ainda
não tenham disso instaladas – mobilizando-as para a discussão desta minuta;
5- Dever-se-á realizar assembleias gerais nos campi para apresentação da minuta e das novas DCNEPT,
momento em que a comunidade poderá elencar dúvidas e fazer críticas e sugestões quanto aos documentos.
6- Manutenção da Comissão Especial Mista Consup/Consepe durante o ano de 2021 (com a substituição
das(os) conselheiras(os) cujos mandatos forem finalizados) para reformular a minuta, conforme as
observações e determinações da comunidade do IFBA.
7- As críticas, sugestões e modificações propostas pela comunidade acadêmica do IFBA serão sistematizadas
pela Comissão Especial Mista com apoio do Colégio de Dirigentes e da Pró-reitoria de Ensino, para em
seguida efetuar as adaptações necessárias ao texto e encaminhá-lo para análise e aprovação deste Conselho
Superior.
8- A discussão da minuta junto à comunidade acadêmica do IFBA deverá ocorrer até a quarta reunião
ordinária do Conselho Superior no ano de 2021, de modo que a matéria possa retornar e ser avaliada por este
colegiado durante a quinta reunião ordinária do ano de 2021.
9- Esta comissão sugere que os cursos de mesma habilitação profissional realizem discussões sobre seus
respectivos PPC’s integrando todos os campi que o ofertam, de modo a delinearem uma matriz curricular
referenciada para o curso e outras especificidades. Deste modo, propõe-se pensar a instituição como rede
integrada, coesa, primando pelo alinhamento dos PPC’s entre os diversos campi, permitindo aos estudantes
transferências internas sem prejuízos, como ocorre em outras instituições federais multicampi.
11- Esta comissão recomenda que concluído o processo de reformulação dos PPC’s, caso algum campus
proponha ofertar um curso já implantado em outra(s) unidade(s) do IFBA, a PROEN deve instruí-lo a
referenciar-se pelo mesmo PPC utilizado em toda instituição, adequando-o apenas às especificidades de cada
campus.
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12- Recomenda-se, ainda, que futuras reformulações dos PPC’s sejam realizadas de maneira sistêmica, junto
com outros campi que ofertam a mesma habilitação profissional, através da mediação da PROEN.
13- Recomenda que a PROEN atualize, até o final abril de 2021, seu site , inserindo documentos citados na
minuta de referência, destacadamente as legislações, normas, portarias, decretos e leis, fundamentais para que
a comunidade acadêmica os acesse.
Nestes termos, pedimos deferimento.

 
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Felizardo
Rocha ponderou sobre a redução da duração dos cursos de 4 para 3 anos, uma vez que, em seu Campus,
esta tem sido a realidade dos egressos de solicitar a conclusão antecipadamente. O Conselheiro Georges
Rocha solicitou que fossem mencionados os trabalhos de atualização do Projeto Pedagógico Institucional
– PPI 2014-2018 e sua relação com a Minuta, uma vez que encontra-se defasado. O Conselheiro destacou
quanto à fixação do prazo previsto para a 5ª Reunião Ordinária, pois entende a necessidade de se revisar
antes o PPI, não havendo como definir com precisão que esta matéria volte a ser debatida neste prazo. A
Relatora, em resposta ao Conselheiro Felizardo Rocha, informou que este foi um tema bastante debatido
pela Comissão, porém, chegou-se à conclusão de que se faz necessário escutar a comunidade, arguindo
que o perfil dos egressos e das matrizes curriculares se diferenciam entre os campi. O Pró-Reitor de
Ensino, o Sr. Philipe Murilo de Carvalho Santana, solicitou que fosse acrescentada na Minuta a referência
à Resolução CONSEPE nº 28/2018, que trata da educação e das relações étnico-raciais. A Presidente
encaminhou que os prazos podem ser relativizados conforme a necessidade de atualização dos documentos
referenciados, bem como do debate da Minuta junto à Comunidade. Destacou ainda que há uma previsão
de realização um Congresso do Ifba para discussão do Regimento em que é possível que serão tratados
alguns destes documentos. A Conselheira Daniele Souza solicitou esclarecimentos se haveria
subordinação quanto à proposta do Conselheiro Georges Rocha, e este explicou que ambas Comissões
(PPI e PPCs) trabalhariam concomitantemente.  A relatora acatou as sugestões em seu Parecer. A
Presidente encaminhou a votação do Parecer da Relatora, que foi aprovado em unanimidade pelos
19 membros votantes presentes.
3.1 Proposta de criação e implementação da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual no
IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Genny Magna de Jesus Mota Ayres. Com a palavra, o Relatora
apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.010052/2020-91, disponibilizado aos
Conselheiros. Destaca-se, a seguir, o voto da relatora:

 
CONCLUSÃO E VOTO
Considerando a urgência e relevância da matéria aqui relatada, o clamor e as manifestações da comunidade,
solicito a este Conselho que aprecie e acompanhe o voto desta Relatora, que é favorável à aprovação da
instituição de comissão multissetorial, composta por membros internos e externos para a elaboração de uma
minuta da Política de Prevenção e de Combate ao Assédio Sexual no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA).

 
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. A Conselheira Fernanda
Araújo salientou a importância do caráter informativo e pedagógico da Política, além do punitivo. O
Conselheiro Gustavo Quirino destacou que a demora para a conclusão desses processos faz gerar o
sentimento de impunidade. O Conselheiro Matheus Santana ressaltou que esta é uma pauta de suma
importância e a relevância deste Conselho ao tratá-la, independente de Processo Eleitoral. O Conselheiro
Aécio Duarte destacou, enquanto gestor, o quanto o assédio é um processo danoso para as pessoas,
servidores(as) ou discentes. A Presidente encaminhou a votação do Parecer da Relatora, que foi
aprovado em unanimidade pelos 18 membros votantes presentes.
A Presidente informou ao Conselho que havia um manifesto feito por algumas das mulheres que ocupam
cargos de gestão no Ifba intitulado “Manifesto: o ódio contra as mulheres no poder”, que fora lido pela
Diretora de Gestão da Comunicação Institucional, a Srª Laís Andrade Souza.  
3.2 Comissão de Gestão Ressarcimento UNIMED. Relator(a) Conselheiro(a): Alexandre Rogério
Santana da Silva - Processo SEI nº 23278.009849/2020-46. Com a palavra, a  Presidente informou que em
virtude de solicitação pelo Conselheiro Alexandre Santana, esta pauta seria retirada desta reunião, pois o
relator encontra-se em período de gozo de férias, tendo solicitado dilatação de prazo para esta relatoria. 

À
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Às 16h26min, a Secretaria informou que houve perda de quórum, havendo 14 membros votantes
presentes. A Presidente encaminhou que a relatora apresentasse o seu relato e que, se ao terminá-lo, ainda
permanecesse sem quórum, aprovaria um Ad Referendum sobre esta matéria acompanhando o seu voto.
3.3 Regulamento de Segregação de Funções no âmbito do IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Fernanda
Borges Araújo. Com a palavra, a Relatora apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI
nº 23278.008154/2020-47, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. Permanecendo ainda sem
quórum mínimo, a Presidente informou que emitirá um Ad Referendum acompanhando o voto da
relatora, que será ratificado por este Conselho Superior na próxima reunião.
De modo análogo, permanecendo ainda sem quórum mínimo, a Presidente encaminhou que o próximo
relator apresentasse o seu Parecer e que, se ao terminá-lo, ainda se mantivesse sem quórum, aprovaria um
Ad Referendum sobre esta matéria acompanhando o seu voto.
3.4 Aprovação dos Regulamentos dos Colegiados de Cursos Superiores. Relator(a) Conselheiro(a):
Fábio Bordignon. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI
nº 23278.007444/2020-73, disponibilizado aos Conselheiros.
Concluído o relato, a Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. Permanecendo ainda sem
quórum mínimo, visto que o Parecer do Relator indicava a aprovação de uma recomendação,  a
Presidente informou que emitirá uma Recomendação Administrativa acompanhando o voto do
relator.
4. O Que Ocorrer:
4.1 A Presidente agradeceu a participação de todos os conselheiros ao longo do ano 2020, ressaltou as
dificuldades diante do contexto da Pandemia e apresentou os gráficos com os Indicadores da atuação do
Conselho Superior - CONSUP 2020.
4.2 Franqueada a palavra aos Conselheiros, estes agradeceram e despediram por estarem encerrando o
mandato.
Encerramento: A Presidente agradeceu aos presentes e encerrou a reunião às 17h12min.
Substituição da Presidência durante esta reunião: 
Saídas antecipadas:
Ausências Justificadas: Alexandre Rogério Santana da Silva; Paulo Roberto Tavares de Souza; Ives Lima
de Jesus.

Documento assinado eletronicamente por DANIELE SANTOS DE SOUZA, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 24/05/2021, às 09:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENESIS OLIVEIRA ROCHA, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 24/05/2021, às 10:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO MINUCE MAZO, Usuário Externo, em
24/05/2021, às 17:10, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 24/05/2021, às 17:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 25/05/2021, às
07:59, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por GEORGES SOUTO ROCHA, Membro Titular Docente
do Conselho Superior, em 26/05/2021, às 13:18, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BORGES DE ARAUJO, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 30/06/2021, às 08:13, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA DE SANTANA GUEDES, Membro
Titular TAE do Conselho Superior, em 30/06/2021, às 08:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Aécio José Araújo Passos Duarte, Usuário Externo, em
08/07/2021, às 12:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 24/08/2021, às 23:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ERISWAGNER MATOS SOARES, Membro Suplente
TAE do Conselho Superior, em 25/08/2021, às 18:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Membro Titular DG
do Conselho Superior, em 26/08/2021, às 09:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES, Membro
Titular DG do Conselho Superior, em 26/08/2021, às 15:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SHEILA SIMONE KOSMINSKY WEBER, Titular da
Unidade de Auditoria Interna, em 28/08/2021, às 20:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FELIZARDO ADENILSON ROCHA, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 29/08/2021, às 08:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Membro Suplente DG
do Conselho Superior, em 01/09/2021, às 09:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS DOS SANTOS SANTANA, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 10/09/2021, às 11:01, 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 1865139 e o código CRC C5CF4093.
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