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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP/IFBA - Nº 06 DE 2021

 

Local, Data e Hora: Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove horas,
deveria ter início a 2ª Reunião Ordinária do CONSUP, realizada via webconferência, através da Sala
Virtual do CONSUP, disponível em https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba, conforme
primeira convocação, enviada em quatorze de julho de dois mil e vinte e um, a todos(as) os(as)
Conselheiros(as) Titulares: do MEC, da UFBA, da APUB, do SINASEFE/IFBA, do CEE-BA, da FIEB,
dos segmentos Discente, Docente e Técnico-Administrativo, designados(as) pela Portaria/IFBA nº 2134
de 23/06/2021, à Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA e à Professora Aurina Santana e ao
Professor Renato da Anunciação Filho - membros vitalícios do CONSUP.
 
Registros da Reunião: A reunião está sendo gravada pelo Núcleo de Produção Digital (NPD) e
transmitida pelo Departamento de Redes e Telecomunicações (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(as)
Conselheiros(as), podendo ser solicitada alteração no prazo de quarenta e oito horas 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.
 
A Senhora Presidente do CONSUP, Magnífica Reitora Luzia Matos Mota, verificou a ausência
de quórum, às nove horas, estando presentes 15 Conselheiros(as) votantes, incluindo a Presidente.
Informou que fará a segunda chamada em trinta minutos ou iniciará a sessão antes, se for completado
o quórum necessário. Não houve manifestação em contrário. A Senhora Presidente cumprimentou a
todos(as), e iniciou os trabalhos às nove horas e doze minutos, com o quórum de 20 pessoas, sendo 20
votantes. A Senhora Presidente agradeceu aos profissionais que estão na organização da reunião.
 
Ausências justificadas: Por motivo de reunião do Conselho de Campus - Conselheira Senhora Genny
Magna de Jesus Mota Ayres, Diretora Geral do Campus de Valença; Por motivo de férias regulamentares
- Conselheiro Senhor Esly Cesar Marinho da Silva, Diretor Geral do Campus de Simões Filho,
Conselheiro Senhor Vinícius Matos Rodrigues, Diretor Geral do Campus de Porto Seguro e Conselheiro
Senhor Georges Souto Rocha, representante da Sociedade Civil - SINASEFE; Por motivo de licença
paternidade - Conselheiro Senhor Gustavo da Silva Quirino, Diretor Geral do Campus de Barreiras; Por



11/11/2021 10:30 SEI/IFBA - 1972325 - Ata

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2355328&infra_siste… 2/8

motivo de consulta médica pré-agendada - Conselheira Maria Clara Sampaio Pereira, representante
discente;  Conselheiro Senhor Aécio José Araújo Passos Duarte, Membro titular do MEC.
 
Ausências não justificadas: Conselheiros(as) Senhores(as) Aurina Santana, Renato da Anunciação
Filho, Késsia Évelly Campos Souza, Sílvio Maurício Magalhães Lima, Nildon Carlos Santos
Pitombo, Kátia Maria Lucena.
 
Composição da Reunião: Sob a presidência da Magnífica Reitora, Professora Luzia Matos Mota,
integraram a Sala Virtual do CONSUP os(as) Conselheiros(as) representantes dos Diretores-Gerais
dos Campi do IFBA -Senhores(as) Felizardo Adenilson Rocha,  Nelson de Souza Costa Júnior e Ives
da Silva Lima; os(as) Conselheiros(as) representantes do Segmento Docente - Professores(as) Camila
Ribeiro de Oliveira Félix, Mayara Plascido Silva, Allan Edgard Silva Freitas, José Roberto Silva de
Oliveira e Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba; os(as) Conselheiros(as) representantes do
Segmento Discente - Maria Luiza Carneiro Valença Wanderley, Rafael Valverde de Carvalho
Almeida, Marcos Vinicius Portella Santos e Milena Nascimento Bacelar Carneiro; as Conselheiras
representantes do Segmento Técnico-Administrativo - Senhoras Shirley Pimentel de Souza, Sílvia
Elaine Almeida Lima, Patrícia Conceição de Souza, Fernanda Borges de Araújo e Aline Rita Pereira
Hohenfeld; a titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA, Senhora Sheila Simone Kosminsky
Weber; os Conselheiros(as) membros da Sociedade Civil - Senhores(as)  Eloísa Santos Pinto - 
representante da APUB; Evandro Minuce Mazo - representante da FIEB e Penildon Silva Filho -
representante da UFBA.
 
Também estão presentes na Sala Virtual do CONSUP: o Pró-Reitor de Ensino (PROEN) - Senhor
Jancarlos Lapa, a Chefe de Gabinete - Senhora Elis Fábia Lopes Cabral e o Assessor do Gabinete -
Senhor Philipe Murillo Santana de Carvalho.
 
Intérpretes de Libras - Senhores(as) Adriana Moura, Edmilson Evangelista, Luciano Oliveira de Souza,
Gabriela Mattos, Daniela Souza, Tainá Reyna e Taís Souza.
 
Posse da Conselheira: Milena Nascimento Bacelar Carneiro
 
1 Expediente:
 
1.1 Lista de Presença da atual reunião – A Senhora Presidente solicitou aos Conselheiros(as) que
assinassem a Lista de Presença, Processo SEI nº 23278.004922/2021-74.
 
1.2 Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada no dia trinta de junho de dois mil e
vinte e um, disponibilizada aos(as) Conselheiros(as) no dia quatorze de julho de dois mil e vinte e um.
A Senhora Presidente informou aos(as) Conselheiros(as) que a mesma consta no Processo SEI
nº 23278.004923/2021-19. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos 22 membros votantes.
 
2 Ordem do dia
 
2.1 Ad Referendum do Artigo 26 do Regulamento do Processo Eleitoral para Escolha dos Membros
da Comissão Eleitoral Central e das Comissões Eleitorais Locais nos campi Pro Tempore, Processo
SEI nº 23278.009872/2020-31. Relatora: Professora Luzia Matos Mota
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.009872/2020-31,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
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“[...] Conclusão:
Face ao exposto, este CGD manifesta-se favorável à utilização do Sistema Helios Voting para realização
do pleito eleitoral em questão, por entender, após análise da matéria, que o referido sistema oferece a
segurança técnica esperada ao pleito, especialmente quanto à questão da operacionalização da votação,
apuração do resultados e características desejáveis ao processo eleitoral virtual, tais como: acessibilidade,
transparência, confidencialidade do voto, autenticidade, possibilidade de auditoria e integridade.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). Após as
manifestações, a Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por
unanimidade pelos 20 membros votantes presentes, incluindo a Presidente.
 
2.2 Ad Referendum do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2021, Processo SEI
nº 23278.001218/2021-60. Relatora: Conselheira Aline Rita Pereira Hohenfeld
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.001218/2021-60,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
“[...] Conclusão: 
Concluindo, emito parecer FAVORÁVEL a aprovação ocorrida por ad referendum do Conselho Superior
do IFBA. Entretanto, por entender ainda necessários os ajustes indicados no presente documento,
recomendo à Unidade de Auditoria Interna, setor responsável pela elaboração do PLANT/2021, que sejam
realizados os devidos ajustes e/ou verificação, possibilitando a emissão de documento definitivo.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as) e da titular da
Unidade de Auditoria Interna do IFBA, Senhora Sheila Simone Kosminsky Weber. Após as
manifestações, a Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por
unanimidade pelos 20 membros votantes presentes, incluindo a Presidente.
 
2.3 Ad Referendum da Política de Desenvolvimento de Competências da Auditoria Interna, Processo
SEI nº 23278.002139/2021-76. Relator: Conselheiro Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira
Cotinguiba
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.002139/2021-76,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
“[...] Conclusão e Voto:
Após análise da Resolução n.º 12/2021, que estabelece Política de Desenvolvimento de Competências da
Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal da Bahia, publicado e aprovado via ad referendum no
dia 01 de julho de 20201, apresento a esse conselho o relatório com voto favorável à APROVAÇÃO da
presente Resolução.
Ademais, quanto o que se refere à normatização do perfil desejado para o auditor interno e pela
necessidade de sanar a lacuna do tema conhecimentos específicos em gestão de riscos, este conselheiro
recomenda que seja oportunizada por esta Instituição, aos membros da atual AUDIN/IFBA, caso
necessário, cursos de formação continuada sobre a temática, ou ainda, firmar parcerias com outras
Instituições, para que se cumpra o Achado da Auditoria 2.1.10 (vide Despacho nº 16/2021/AUDIN.REI –
documento SEI 1809237), no intuito de implementar a IN-CGU 3/2017.
E, para seleções e concursos futuros, recomendo que seja sinalizar o tema conhecimentos específicos em
gestão de riscos nos conteúdos programáticos dos próximos editais.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as) e da titular da
Unidade de Auditoria Interna do IFBA, Senhora Sheila Simone Kosminsky Weber. Após as
manifestações, a Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por
unanimidade pelos 20 membros votantes presentes, incluindo a Presidente.
 
2.4 Alteração da Resolução CONSUP nº 19, de 02/10/2017, Processo SEI nº   23278.003305/2021-51.
Relatora Conselheira: Camila Ribeiro de Oliveira Félix
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Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.003305/2021-51,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
“[...] Conclusão e Voto
Considerando que a introdução da matéria na pauta deste CONSUP está em consonância com a Lei
11.892/2008, com o Estatuto do IFBA, com o Regimento do IFBA, com o Regimento Interno do
CONSUP e com a manifestação exarada do PARECER n° 00148/2021 da PROJUF/IFBA;
Considerando a competência deste colegiado para alterar Resolução CONSUP nº 19, de 02/10/2017
conforme orientado pela PROJUR/IFBA e solicitado pela Comissão Instituída pela Portaria n° 3833 de
24/11/2020.
Considerando que o pedido de alteração dos incisos II e XIII, do artigo 20, capítulo IV, da Resolução
CONSUP nº 19 de 02/10/2017 acarretará o aperfeiçoamento do Regulamento da Remoção do Instituto
Federal da Bahia à luz dos princípios constitucionais de isonomia e eficiência presentes na Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 5º e 37, abaixo transcrito:
‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes.
---------------------------------------------------------------------------
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.’
Considerando a urgente necessidade institucional de gerir o processo de remoção interna do IFBA através
de processo ágil, eficiente, transparente e democrático que permita à servidoras e servidores melhores
condições de trabalho associadas à qualidade de vida;
Esta relatoria é de parecer favorável a supressão dos incisos II e XIII, do artigo 20, capítulo IV, da
Resolução CONSUP nº 19 de 02/10/2017.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as) e pediu
licença ao CONSUP/IFBA para que o  Pró-Reitor de Ensino Professor Jancarlos Lapa e o  Assessor do
Gabinete - Senhor Philipe Murillo Santana de Carvalho também se manifestassem a respeito do tema.
Após as manifestações dos(as) Conselheiros(as), a Senhora Presidente encaminhou a votação e o
Parecer foi aprovado por unanimidade pelos 20 membros votantes presentes, incluindo a Presidente.
 
2.5 Normas do processo  eleitoral dos Campi de Euclides da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de
Jesus, Lauro de Freitas e Feira de Santana , Processo SEI nº 23278.009872/2020-31. Relator
Conselheiro: José Roberto Silva de Oliveira
Com a palavra, o Relator apresentou a minuta das Regras para o processo de escolha dos(as) diretores(as)-
gerais dos campi após cinco anos de efetivo funcionamento, que integra o Processo SEI
nº 23278.009872/2020-31, disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). A Senhora
Presidente e a Conselheira Mayara Plascido Silva fizeram destaques, respectivamente Artigo 24 e
ausência de calendário eleitoral. Após as manifestações, os destaques foram aceitos. O Artigo 24 passou a
ter a seguinte redação: “A partir da homologação e publicação do Resultado Final, cabem recursos ao
Conselho Superior do IFBA, no prazo máximo de 48 horas.” E o calendário foi elaborado e apresentado.
A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por unanimidade pelos 21
membros votantes presentes, incluindo a Presidente.
 
2.6 Matriz Orçamentária, Processo SEI nº 23278.003406/2021-22. Relatora Conselheira: Fernanda
Borges de Araújo
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.003406/2021-22,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
“[...] Conclusão e Voto
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1. Considerando o corte do orçamento no exercício de 2021, determinado pela LOA- lei nº 14.144 de
22/04/2021 de 23% sobre o orçamento de custeio, que seja aplicado as unidades do IFBA, o corte
conforme proposta 2 ( anexo 1905242) , que representa o corte aplicado de forma linear, utilizado em
outros exercícios financeiros. 
2. Considerando os prazos do ciclo orçamentário, e que o projeto da LOA deve ser enviado ao legislativo
até 4 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, até o dia 31 de agosto, e deve ser devolvido até o
final do encerramento do segundo período da sessão legislativa (22 de dezembro); que qualquer proposta
de mudança de distribuição do orçamento no âmbito do IFBA, seja realizado estudo preventivo iniciando
com o envio da PLOA,para posterior apreciação neste Conselho. A título de exemplo: para mudanças na
distribuição do orçamento de 2022, que seja iniciado estudo participativo preferencialmente no início
de setembro de 2021, já que em 31 de agosto de 2021, já terá a previsão do orçamento para 2022.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). Duas
propostas foram colocadas em votação: Proposta 01 – Corte linear sugerido pela Relatora, Conselheira
Fernanda Borges de Araújo; e Proposta 02 – Manter o rateio como decidido no GT, sugerido pela
Senhora Presidente. Encaminhada a votação, foi obtido o seguinte resultado: Proposta 01 – 06 votos;
Proposta 02 – 11 votos e 01 abstenção. O Relato foi vencido. Foi solicitado que os Conselheiros
manifestassem candidatura para participar do GT do Orçamento 2022. Foi referendado que os
Conselheiros Allan Edgard Silva Freitas –Docente, Fernanda Borges de Araújo - TAE e Marcos
Vinicius Portella Santos – Discente serão os representantes do CONSUP/IFBA no GT do Orçamento
para 2022. Os Conselheiros Felizardo Adenilson Rocha e Ives da Silva Lima votaram na Proposta 02
com declaração de voto, conforme segue:
 

 “Eu precisava fazer isso, eu acho que não caberia fazer antes porque poderia induzir, mas, independente de
ser com declaração ou não, o importante é que eu gostaria de colocar as motivações, porque do ponto de vista
técnico, de análise de coerência, eu caminho com a proposta colocada por Fernanda, que é a proposta 01,
mas, eu também represento o CODIR e discutimos isso lá. Houve um acordo lá, naquele momento que eu
divergia da forma que foi posta a metodologia, mas, assim eu tenho que trazer meu voto aqui enquanto
membro do CODIR que eu represento, então só para fazer esse registro, não vou me estender muito, mas eu
caminho muito com o que foi posto por Fernanda, mas realmente por uma questão de representação eu fiz a
votação pela proposta 02” (Felizardo Adenilson Rocha, 2:32 - 2:33).
 
“Minha motivação vai na mesma linha, acho que a fala de Fernanda foi muito esclarecedora, mas como
Conselheiro, membro do CODIR, tenho participado efetivamente da construção dessa proposta que está em
vigor hoje porque eu preciso remontar as propostas do dia 13/05, onde alguns campi chegaram a ter até mais
de 50% de cortes e houve até intenção de aprovação, em respeito ao  que foi pactuado no CODIR e agora
acho que esse momento aqui trouxe uma nova perspectiva de que mesmo sendo uma proposta discutida no
CODIR, isso pode e deve ser discutido no CONSUP. Essa é a minha justificativa, é a minha motivação em
respeito ao que foi pactuado no CODIR com a Reitora e com outros campi, foi pensando na Rede.” (Ives da
Silva Lima, 2:33 – 2:34).

 
3 O que ocorrer
 
3.1 Sobre o peticionamento da Moção de repúdio contra os corte no orçamento, a Senhora
Presidente informou que recebeu retorno do Gabinete do Ministério da Educação, registrando que recebeu
o peticionamento e encaminhou para o Ministério da Economia. A Senhora Presidente  destacou que
trata-se de uma “Medida simbólica que deixa registrado o nosso descontentamento com o processo de
desmonte das Instituições públicas de ensino superior”.
 
3.2 A Conselheira Patrícia Conceição de Souza solicitou que os Relatos sejam disponibilizados no
prazo regimental. A Senhora Presidente corroborou, solicitando atenção para todos os prazos
regimentais e retorno via SEI, seja do aceite de relatoria, da confirmação de presença, da ausência
justificada e disponibilização dos Relatos.
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3.3 A Senhora Presidente  solicitou que a partir da próxima reunião seja utilizado o recurso enquete
para as votações simbólicas.
 
3.4 O Conselheiro Senhor José Roberto Silva de Oliveira solicitou informação sobre a criação da
nova Comissão da CPPD. A Senhora Presidente fez esclarecimento e apelo quanto à participação da
Comunidade docente na CPPD, bem como informou que foi aprovado no CONSUP/IFBA uma
regulamentação da CPPD e que nesse momento, em todos os campi, a Comissão permanente eleitoral está
organizando o processo de eleição das SCPD (CPPD nos campi).
 
3.5 O Conselheiro Senhor José Roberto Silva de Oliveira solicitou informação sobre a eleição do
Diretor-geral do Polo de Inovação, indagando se “Já existe algum posicionamento ou
intencionalidade de conduzir a escolha do Diretor-geral, de acordo com o Art. 7 e Parágrafo único
do Regimento do CONSUP?”. A Senhora Presidente informou que quando assumiu a Reitoria, esteve
no Polo de Inovação e firmou o compromisso de realizar a busca ativa, bem como afirmou que solicitou a
inclusão do ponto busca ativa no Plano de ação do Polo de Inovação que será apresentado ao
CONSUP/IFBA. Dessa forma, até o final desse ano, será dada publicidade a Comunidade quanto a forma
de escolha do Diretor-Geral e administração do Polo e no próximo ano será realizada a busca ativa. A
Senhora Presidente  destacou que a busca ativa ainda não foi realizada por nenhum Instituto Federal no
Brasil que tem Polo de Inovação.
 
Saídas antecipadas justificadas: Conselheira Maria Luiza Carneiro Valença Wanderley e
Conselheiro Rafael Valverde de Carvalho Almeida.
 
Encerramento: Não mais havendo pronunciamentos, a Senhora Presidente agradeceu a presença e a
colaboração de todos(as) e deu por encerrada a sessão às dezessete horas e vinte e três minutos.
 
Eu, Jovenice Ferreira Santos, Secretária, lavrei a presente Ata, a ser devidamente assinada, com menção a
sua aprovação, estando os pormenores da reunião gravados eletronicamente e disponíveis através do link,
a seguir:
https://drive.google.com/file/d/1LAwCGRfPyGIaQbCzHwQBFnSjAHn1yDey/view?usp=sharing (manhã)
e https://drive.google.com/file/d/1Z0tq-of20bgjZktu-Kekg_1jJlwGWzYb/view?usp=sharing
(tarde). Aprovada, por unanimidade, em sessão virtual realizada em 31/08/2021.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Valverde de Carvalho Almeida, Membro Titular
Discente do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 09:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba,
Membro Titular Docente do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 09:24, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA ELAINE ALMEIDA LIMA, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 09:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MAYARA PLASCIDO SILVA, Membro Titular Docente
do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 09:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO MINUCE MAZO, Usuário Externo, em
31/08/2021, às 09:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

https://drive.google.com/file/d/1LAwCGRfPyGIaQbCzHwQBFnSjAHn1yDey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z0tq-of20bgjZktu-Kekg_1jJlwGWzYb/view?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro
Titular TAE do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 10:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BORGES DE ARAUJO, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 31/08/2021, às 10:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA CONCEICAO DE SOUZA, Membro Titular
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