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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CONSELHO SUPERIOR - CONSUP

 

ATA

 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP, Nº 04 DE 2021

 

Local, Data e Hora: Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas,
deveria ter início a 3ª Reunião Extraordinária 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 maio 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 4.150,
de 19/12/2018 e reconduzidos(as) pela Portaria/IFBA nº 4.096, de 17/12/2020, 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.
 
A Senhora Presidente do CONSUP, Magnífica Reitora Luzia Matos Mota, verificou a ausência de
quórum, às nove horas e seis minutos, estando presentes 07 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 trinta e seis minutos, 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 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.
 
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) Luciano Pestana, Genny Magna de Jesus Mota Ayres, Gustavo da Silva
Quirino, Ives da Silva Lima e Vinícius Matos Rodrigues; os(as) Conselheiros(as) representantes do
Segmento Docente, Professores(as) Allan Edgard Silva Freitas, Daniele Santos Souza, Fábio
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Bordignon; Gênesis Oliveira Rocha e Paulo Roberto Tavares de Souza; os(as) Conselheiros(as)
representantes do Segmento Discente Ana Júlia Souza, Ana Carolina Oliveira Santana, Douglas
Oliveira Arruda dos Santos e Matheus Vinícius Santiago Santana; e os(as) Conselheiros(as)
representantes do Segmento Técnico-Administrativo Senhores(as) Alexandre Rogério Santana da Silva,
Ana Carolina de Santana Guedes, Matheus dos Santos Santana, Raimundo da Conceição de Jesus
Fraga e Fernanda Borges Araújo; os membros da Sociedade Civil  Senhor Georges Souto Rocha -
representante do SINASEFE/IFBA; Senhora Eloísa Santos Pinto -  representante da APUB, e Senhor
Penildon Silva Filho - representante da UFBA.
 
Também estão presentes na Sala Virtual do CONSUP: o Pró-Reitor de Ensino, o Senhor Jancarlos
Lapa (PROEN); a Coordenadora do Departamento de Seleção (DESEL), Senhora Mariucha Silveira
Ponte; o Assessor do Gabinete, Senhor Philipe Murillo Santana de Carvalho; o Diretor Sistêmico de
Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), Senhor Márcio Melo de Oliveira; a Chefe do
Departamento de Sistemas de Informação (DSI/DGTI), Senhora Monique Luiza Santana Rêgo Dantas;
a Chefe de Gabinete, Senhora Elis Fábia Lopes Cabral.
 
Posse de Conselheiros: Não houve posse de novos(as) conselheiros(as).
 
1 Expediente:
1.1 Intérpretes de Libras - A Senhora Presidente informou que não foi possível ter Intérpretes de Libras
para o horário da reunião.
1.2 Lista de Presença da atual reunião - A Senhora Presidente solicitou aos Conselheiros(as) que
assinassem a Lista de Presença da atual reunião, Processo SEI nº  23278.003275/2021-83.
1.3 Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONSUP - A Senhora Presidente submeteu ao Conselho a Ata da
1ª Reunião Ordinária do CONSUP, realizada no dia dez de março de dois mil e vinte e um,
disponibilizada aos(as) Conselheiros(as) no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e um. Informou
aos(as) Conselheiros(as) que a mesma consta no Processo SEI 23278.002399/2021-41. A mesma foi
aprovada por unanimidade pelos 19 membros votantes presentes no momento.
1.4 Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CONSUP - A Senhora Presidente submeteu ao Conselho a
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CONSUP, realizada no dia onze de março de dois mil e vinte e
um, disponibilizada aos(as) Conselheiros(as) no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e um. Informou
aos(as) Conselheiros(as) que a mesma consta no Processo SEI 23278.002400/2021-38. A mesma foi
aprovada por unanimidade pelos 19 membros votantes presentes no momento.
1.5 Orçamento – A Senhora Presidente informou que recebeu uma solicitação de reunião extraordinária
para debater a questão do orçamento do IFBA. Indicou que o referido pedido é regulamentar, é regimental
e que se manifestará favoravelmente no processo, onde será informada a data da reunião (tão logo tenha
uma proposta do rateio entre os Campi). A Senhora Presidente abordou ainda que outro elemento em
relação ao orçamento seja a dificuldade que a Instituição enfrentará por conta do corte. O Conselheiro
Senhor Alexandre Rogério Santana da Silva solicitou uma questão de esclarecimento e indagou “Se no
Colégio de Dirigentes (CODIR) a discussão será para rateio do orçamento de 2021 ou terá avanço de
apresentação de matriz para os próximos anos?” A Senhora Presidente informou que foi criado um
Grupo de Trabalho (GT) no CODIR para elaborar e apresentar uma proposta de como poderá ser feito o
rateio do orçamento de 2021 com os cortes. O rateio tem sido reproduzido ano a ano nos Campi sem levar
em conta os contextos. Informou que será feita uma linha do tempo para entender melhor e poder tomar
decisões mais esclarecidas de como o orçamento pode ser dividido sem comprometer o funcionamento dos
Campi.
1.6 Processo seletivo – O Pró-Reitor de Ensino, Senhor Jancarlos Lapa saudou a todos e passou a
palavra para a Coordenadora do DESEL, Senhora Mariucha Silveira Ponte, a Coordenadora informou
que mesmo com os testes e planejamento, foi verificado erro quando da geração das listas preliminares do
resultado do Processo seletivo, dias antes da data prevista para divulgação. A Senhora Mariucha Silveira
Ponte declarou que a equipe está empenhada para entregar o resultado correto e que no momento a análise
está no âmbito do Sistema. O Senhor Márcio Melo de Oliveira (DGTI) e a Senhora Monique Luiza
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Santana Rêgo Dantas (DSI/DGTI) informaram brevemente como funciona o Sistema e que ainda não
tem uma previsão de quando será gerado o resultado, mas que estão empenhados para apresentar o
resultado correto. A Coordenadora Senhora Mariucha Ponte abordou que será divulgado nos canais
oficiais um informe sobre o andamento da seleção.  A Senhora Presidente complementou que o
comunicado a Comunidade esclarecerá que houve um problema de questão tecnológica e que já está sendo
buscada solução.
1.7 Vacinação – A Senhora Presidente abordou que na última reunião do CONSUP, a Conselheira
Senhora Daniele Souza solicitou que fossem tomadas providências para que  a vacinação fosse dada por
domicílio e não por lotação. A Senhora Presidente declarou que tomou todas as providências cabíveis,
mas que ainda não fomos contemplados. Acrescentou que foi feito apelo para reverter e que, até então
nenhuma Instituição Federal de Ensino Superior e Básico conseguiu (dois IFS e nove Universidades).
Outro ponto abordado pela Senhora Presidente foi que a Procuradoria Jurídica do IFBA entrou na Justiça
Federal solicitando uma Liminar para garantir que os(as) servidores(as) lotados(as) na Reitoria possam ser
vacinados(as). A Senhora Presidente confirmou que a Secretária Municipal de Saúde de Feira de Santana
vacinará todos(as) os(as) profissionais da educação que atuam nas Instituições Federais, pelo critério da
idade. A Conselheira Senhora Daniele Souza pediu um esclarecimento de dúvida sobre a vacinação em
Feira de Santana, a mesma reproduziu no chat Comunicado da Prefeitura de Feira de Santana que lista a
documentação necessária para vacinação, incluindo o comprovante de residência, a Senhora Daniele
Souza complementou: “Fui informada hoje que quem não tem comprovante de endereço está sendo
impedido de tomar a vacina. Temos 28 servidores que não residem em Feira de Santana e devido a
exigência da Prefeitura esses servidores estão no limbo da vacinação. Momento de muita insegurança e eu
espero que a Instituição resolva. Aguardo que o IFBA tome as providências necessárias para que sejam
vacinados sem a necessidade de apresentar o comprovante de residência.” A Conselheira Senhora Daniele
Souza propõe que a Instituição dialogue com as autoridades para que não seja solicitado o comprovante de
residência. A Senhora Presidente informou que a Instituição cuida de todos os seus servidores da melhor
forma possível, dentro da sua prerrogativa, assim como reiterou que tem realizado diálogo com os órgãos
competentes e entrado na Justiça. Em seguida divulgou trecho de mensagem recebida do Magnífico Reitor
Senhor Evandro do Nascimento Silva - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), informando
que de acordo com a Secretaria de Saúde de Feira, a vacinação dos servidores e colaboradores das
Universidades e do IFBA será a partir das listas já encaminhadas. Sobre a exigência do comprovante de
residência, a Senhora Presidente informou que já foi negociado e que tal documento não será mais
solicitado, assim como que a Diretora pro tempore Senhora Aline Quaresma Santos Pamponet irá
pessoalmente a Secretária de Saúde e no Posto de vacinação para confirmar a presença da lista e verificar
se tudo está fluindo como foi acordado. A Senhora Presidente informou que o Conselheiro Senhor
Luciano Pestana Santos, Campus Jequié, confirmou que lá a vacinação está transcorrendo sem
problemas. O Conselheiro Senhor Allan Edgard Silva Freitas informou que recebeu carta de servidores
que não puderam ser vacinados na Cidade de lotação nem na Cidade em que reside. O Senhor Allan
Freitas sugeriu um mapeamento de como a vacinação está acontecendo em cada Cidade. A Senhora
Presidente informou que tais informações já foram mapeadas e que a Instituição está acompanhando esse
processo. A Senhora Presidente destacou que estamos em trabalho remoto e protegidos e que está
tomando todas as providências para que todos(as) sejam vacinados(as). O Conselheiro Senhor Matheus
dos Santos Santana trouxe a situação da vacinação na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). No que ocorrer, a Senhora Presidente
se inscreveu para tratar da elaboração de Moção do CONSUP contra os cortes relacionados ao orçamento
pra as Instituições de Ensino Federais. Não houve mais inscrições.
 
Encerrado o expediente, a Senhora Presidente iniciou a Ordem do Dia, com a pauta publicada em
quatorze de maio de dois mil e vinte e um.
 
O Conselheiro Senhor Raimundo Fraga pediu uma “Questão de ordem, de caráter legal, invocando os
princípios da administração pública: impessoalidade e moralidade e da conduta antiética quando da
aceitação e permanência no CONSUP, por 18 meses, de Georges Souto Rocha, cônjuge da Reitora.” A
Senhora Presidente não acatou, justificando que não se tratava de Questão de Ordem e solicitou que o
Conselheiro Senhor Raimundo Fraga dê os encaminhamentos dentro da legalidade. O Conselheiro
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Senhor Matheus Santana apresentou uma questão de ordem regimental e informou que um Conselheiro
não pode impugnar o mandato de outro Conselheiro.
 
2 Ordem do dia
2.1 Regimento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Relator Conselheiro:
Senhor Paulo Roberto Tavares de Souza. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o
Processo SEI 23278.005562/2018-22, disponibilizado aos(as) Conselheiros(as). Foi estabelecida a
metodologia de leitura da minuta com solicitação de destaques. Concluído o relato, a Senhora Presidente
abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). Após as manifestações dos(as) Conselheiros(as), a
Senhora Presidente pediu para incluir o adendo no voto do Relator, onde na ausência de candidatos para
realizar eleição, a Direção Geral deverá convidar. A Senhora Presidente encaminhou a votação do
Parecer do Relator, que foi aprovado em unanimidade pelos 17 membros votantes presentes,
incluindo a Presidente.
2.2 Pleito Eleitoral Direção Geral dos Campi Euclides da Cunha, Feira de Santana, Juazeiro, Lauro
de Freitas, Santo Antônio de Jesus e Ubaitaba  (gestões pro tempore). Relator Conselheiro: Senhor
Allan Edgard Silva Freitas. Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer 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).O Conselheiro Senhor Allan Edgard Silva
Freitas informou que o IFBA consultou formalmente a SETEC quanto ao mandato sincronizado, pois no
caso dos Campi recém implantados precisamos da clarificação.  O Conselheiro Senhor Allan Freitas
propõe seguir a sincronia mesmo para os Campi novos. O Conselheiro Senhor Matheus Santana sugeriu
substituir em todo documento Comitê Executivo para Comissão Eleitoral Permanente. Ficou decidido
retirar a delimitação na questão da divulgação. Ficou estabelecido que as visitas devem ser informadas aos
responsáveis pelos respectivos ambientes organizacionais. A Senhora Presidente sugeriu a aprovação da
Resolução e que a organização do anexo fique a critério da nova Comissão. Não houve mais manifestação
e todos os destaques foram respondidos. A Senhora Presidente encaminhou a votação do Parecer do
Relator, que foi aprovado, sendo 18 votos favoráveis, 00 votos contrários e 01 abstenção,  dentre os
19 membros votantes presentes, incluindo a Senhora Presidente. O Conselheiro Senhor Matheus
Santana pediu uma questão de ordem, pois considera que os(as) novos(as) Conselheiros(as) terão mais
legitimidade para tratar da matéria “Orçamento”. A Senhora Presidente não acatou e informou que
seguirá o Regimento.
 
3 O Que Ocorrer: Conselheira Senhora Daniele Souza retirou a questão colocada anteriormente e
informou que a Diretora pro tempore do Campus de Feira de Santana Senhora Aline Quaresma Santos
Pamponet esteve na Secretaria de Saúde e garantiu a vacinação para todos os servidores. O Conselheiro
Senhor Georges Souto Rocha informou que discutirá ações no sentido de efetivar a vacinação dos
servidores do IFBA. O Sindicato vai fazer seu papel. O Conselheiro Senhor Alexandre Rogério Santana
da Silva informou que continua com uma solicitação de esclarecimento sobre o rateio do orçamento. A
Senhora Presidente reiterou o que já havia sido abordado no início da reunião. Conselheiro Senhor
Matheus Santana abordou que somos balizados pelo Regimento interno e todas as questões atinentes aos
mandados e demais questões estão no referido documento. “Se a saída não estiver no Regimento, estará
nos documentos maiores do IFBA ou na legislação e no ordenamento jurídico. Não tem base regimental
um conselheiro solicitar a destituição de outro.”
 
Encerramento: Não mais havendo pronunciamentos, a Senhora Presidente agradeceu a presença e a
colaboração de todos(as) e deu por encerrada a sessão às quinze horas e cinquenta e dois minutos.
 
Saída antecipada: Conselheira Senhora Genny Magna de Jesus Mota.

 

 Saída antecipada justificada: Conselheira Senhora Fernanda Borges.
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Ausência Justificada: Conselheiro Senhor Felizardo Adenilson Rocha.
 
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 dos
links, a seguir: manhã: https://drive.google.com/file/d/1NarvwQzLY7pXarUo-
2QCXToM9OuINKJK/view?usp=sharing e tarde:
https://drive.google.com/file/d/1nMHuLMHHh8dItxdPueJ_KDLnM-19Tk6H/view?usp=sharing). 
Aprovada, por unanimidade, em sessão virtual realizada em 30/06/2021.

Documento assinado eletronicamente por GEORGES SOUTO ROCHA, Membro Titular Docente
do Conselho Superior, em 29/06/2021, às 22:20, 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 08:28, 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 08:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA AYRES, Membro
Titular DG do Conselho Superior, em 30/06/2021, às 09:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELOISA SANTOS PINTO, Membro Titular do
Conselho Superior, em 30/06/2021, às 10:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 30/06/2021, às
20:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS DOS SANTOS SANTANA, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 01/07/2021, às 12:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO DA CONCEICAO DE JESUS FRAGA,
Membro Titular TAE do Conselho Superior, em 01/07/2021, às 19:56, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Aécio José Araújo Passos Duarte, Usuário Externo, em
08/07/2021, às 14:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO MINUCE MAZO, Usuário Externo, em
13/07/2021, às 14:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 25/08/2021, às 00:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Membro Titular DG do

https://drive.google.com/file/d/1NarvwQzLY7pXarUo-2QCXToM9OuINKJK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nMHuLMHHh8dItxdPueJ_KDLnM-19Tk6H/view?usp=sharing
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Conselho Superior, em 25/08/2021, às 18:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS OLIVEIRA ARRUDA SANTOS, Membro
Titular Discente do Conselho Superior, em 26/08/2021, às 08:59, 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 09:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO TAVARES DE SOUZA, Membro
Titular Docente do Conselho Superior, em 26/08/2021, às 12:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELE SANTOS DE SOUZA, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 03/09/2021, às 16:03, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 06/09/2021, às 15:23, 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 1901150 e o código CRC 1F74B461.
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