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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP/IFBA - Nº 06 DE 2022

 

Local, Data e Hora: Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas, deveria ter
início a 3ª Reunião Extraordinária do CONSUP/IFBA, realizada de forma híbrida, na sala de reuniões da
Reitoria do IFBA e via webconferência, através da sala virtual do CONSUP/IFBA, disponível
em https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba, conforme primeira convocação, enviada em vinte e
oito de julho de dois mil e vinte e dois, a todos(as) os(as) Conselheiros(as) Titulares: dos segmentos Discente,
Docente e Técnico-Administrativo, designados(as) pela Portaria/IFBA nº 2134 de 23/06/2021, do MEC, da
UFBA, da APUB, do SINASEFE/IFBA, da FIEB, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, da
FECOMÉRCIO, 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/IFBA.
 
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/IFBA, 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/IFBA 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/IFBA, aprovado pela Resolução nº 10, de 16/05/2018, em seu Art. 19.
 
A Senhora Presidente do CONSUP/IFBA, Magnífica Reitora Luzia Matos Mota, verificou a ausência
de quórum, às nove horas, estando presentes 14 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 oito minutos, com o quórum de 16 pessoas, sendo 16 votantes.
A Senhora Presidente agradeceu aos profissionais que estão na organização da reunião.
 
Ausências justificadas:  Por motivo de outros compromissos Institucionais - Conselheiro Senhor Rodrigo
Vasconcelos Alves, Representante titular da FIEB, e Conselheira Senhora  Ana Rita Marques de
Andrade Representante titular da FECOMÉRCIO; Licença médica - Conselheira Senhora Shirley Pimentel
de Souza, Membro titular TAE; Férias regulamentar - Conselheira Senhora Patrícia Conceição de
Souza, Membro titular TAE, e Conselheiro Senhor Thiago Nascimento Barbosa, Representante titular
CODIR.
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Ausências não justificadas: Conselheiros(as) Senhores(as) Aurina Santana, Renato da Anunciação
Filho, Antônio Manoel Dias Mota, Marcos Vinicius Portella Santos,  Milena Nascimento Bacelar
Carneiro, Alexandre Rogério Santana da Silva, Ives Lima de Jesus, Camila Souza de Oliveira e Penildon
Silva Filho. 
 
Composição da Reunião: Sob a presidência da Magnífica Reitora, Professora Luzia Matos Mota, integraram
a Sala de Reuniões da Reitoria do IFBA e a Sala Virtual do CONSUP/IFBA os(as) Conselheiros(a)
representantes dos Diretores-Gerais dos Campi do IFBA Senhores(a) Luciano Pestana Santos, Silvana
Cristina Costa Correia, Andréa Maria Mano Amazonas e Lúcio Mauro Souza Borges; os(as)
Conselheiros(as) representantes do Segmento Docente, Professores(a) 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 Reynaldo
de Oliveira Santos e Késsia Évelly Campos Souza, e as Conselheiras representantes do Segmento Técnico-
Administrativo Senhoras  Sílvia Elaine Almeida Lima, Aline Rita Pereira Hohenfeld e Alana Cardoso
Marques e o Conselheiro Senhor Nilson Braga Argolo; a representante da Auditoria interna, Senhora Sheila
Simone Kosminsky Weber; o Conselheiro representante do MEC, Senhor Aécio José Araújo Passos; as
Conselheiras membro da Sociedade Civil - Senhoras  Eloisa Santos Pinto  -  representante da APUB, Marlene
Santos Socorro - representante do SINASEFE, Ana Cristina Luz Santos  -  representante da FIEB e Silvana
Figueiredo Souza Venâncio Lopes Machado  -  representante da FECOMÉRCIO.
 
Também estão presentes na reunião do CONSUP/IFBA: O Chefe de Gabinete -
Senhor Philipe Murillo Santana de Carvalho, a Assistente de Gabinete - Senhora Aline Sousa Von
Beckerath, a Diretora de Desenvolvimento Institucional - Senhora Juliana Mousinho Saphira Andrade, O
Presidente da Comissão Central Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores
Técnicos-Administrativos em Educação do IFBA Senhor Antonio Rubens Oliveira Lucas e o Diretor do
Campus de Juazeiro, Senhor Fernando Santos da Paixão.
 
Posse do Conselheiro:  Representante suplente CODIR – Senhor Lúcio Mauro Souza Borges.
 
1 EXPEDIENTE
 
1.1 Lista de Presença – A Senhora Presidente solicitou aos(as) Conselheiros(as) que assinassem a Lista de
Presença, Processo SEI nº 23278.006306/2022-39.
 
1.2 Ata da 3ª Reunião Ordinária do CONSUP/IFBA, realizada no dia quatorze de julho de dois mil e
vinte e dois, disponibilizada aos(as) Conselheiros(as) no dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e dois.
A Senhora Presidente informou aos(as) Conselheiros(as) que a mesma consta no Processo SEI
nº 23278.006247/2022-07. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos 23 membros votantes.
 
1.3 Informe qualificado sobre a Jornada flexibilizada
O Presidente da Comissão Central Permanente de Acompanhamento da Jornada Flexibilizada dos Servidores
Técnicos-Administrativos em Educação do IFBA Senhor Antonio Rubens Oliveira Lucas realizou informe
qualificado sobre a Jornada flexibilizada dos Servidores TAE, destacando que “[...] a Comissão foi
reconstituída e retomou as atividades de avaliação dos processos com a retomada das atividades presenciais"
 
1.4 Apresentação da solicitação de renúncia voluntária do Conselheiro Antonio Manoel Dias da Mota -
representante discente, Processo SEI nº 23278.006005/2022-13.
 
2 ORDEM DO DIA
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2.1 Ad Referendum - Relatório de Gestão de 2021 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia
Processo SEI nº 23278.009895/2021-26
Relator: Conselheiro Luciano Pestana Santos
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.009895/2021-26,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
"Inicio a conclusão desta relatoria ressaltando a importância do instrumento não só com relação à transparência
do órgão, como exigido por lei, mas também como uma ferramenta para que os servidores, principalmente os
ligados à gestão, possam conhecer, de forma mais concisa, a instituição em seus pormenores. Aproveito para
parabenizar a equipe responsável pela consolidação e elaboração do Relatório, bem como a equipe responsável
pela diagramação, que torna sua leitura muito mais objetiva e agradável. Diante de todo o exposto, tendo em
vista os documentos apensados ao processo SEI 23278.009895/2021-26 e considerando que a versão preliminar
do referido relatório já foi aprovada através de Ad Referendum em 30/04/2022, cumprindo assim seu principal
objetivo perante os órgãos de controle e tendo sido cumprido o prazo dado pelo TCU, concluo esta relatoria
emitindo PARECER DE VOTO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO do Relatório de Gestão de 2021 do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia." 
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Não houve manifestação. A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por
unanimidade.
 
2.2 Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Campo Formoso
Processo SEI nº 23278.006222/2022-03
Relatora: Conselheira Silvana Cristina Costa Correia
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.006222/2022-03,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
“Considerando o grande esforço do Grupo de Trabalho de Implantação dos Centros Tecnológicos na elaboração
dos Projetos de Implantação e na coleta das informações sobre o CTR de Campo Formoso, além das outras
unidades do IFBA;
Considerando que a Reitoria se esforçou para conseguir parceria com a Prefeitura de Campo Formoso e com a
Bancada Parlamentar Federal buscando garantir apoio administrativo, financeiro, e de serviços afins;
Considerando que a Reitoria se compromete a prestar todo apoio administrativo e acadêmico ao CTR até que
seja efetivada a regularização do MEC para o funcionamento do Campus;
Considerando a importância da implantação do CTR para a comunidade regional, através dos cursos e
serviços que serão oferecidos;
Emito parecer favorável e voto pela aprovação do Projeto de Implantação do Centro Tecnológico de Referência
de Campo Formoso, desde que as recomendações sejam ajustadas no texto do Projeto de Implantação do CTR
de Campo Formoso.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as).
Foram feitos vários destaques. A Senhora Presidente  esclareceu as dúvidas levantadas pela Relatora e
pelos(as) Conselheiros(as) e em seguida pediu licença ao pleno e concedeu a palavra para mais
esclarecimentos a  Senhora Juliana Mousinho Saphira Andrade -  Diretora de Desenvolvimento
Institucional.
O Parecer foi aprovado com as alterações propostas pelo pleno. O Conselheiro Allan Freitas se absteve.
 
2.3 Projeto de Desenvolvimento Institucional do Centro Tecnológico de Referência de Salinas da
Margarida, unidade vinculada ao campus Salvador
Processo SEI nº 23279.001468/2022-71
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Relator: Conselheiro José Roberto Silva de Oliveira
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23279.001468/2022-71,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
"Diante do exposto, o relator apresenta as seguintes sugestões para melhoria do projeto: 
Apresentar detalhamentos sobre potenciais áreas de atuação e/ou vocação do CR, com objetivos e metas;
Apresentar maiores detalhamentos sobre a origem das fontes orçamentárias que irão financiar a estrutura do
equipamento e as atividades pedagógicas ofertadas;
Informar quais os cursos técnicos se pretendem ofertar no CR futuramente;
Apresentar detalhamentos para a operacionalização dos cursos de capacitação e assessoria técnica,
especialmente no que se refere a pagamentos de bolsas para professores, estudantes, residentes egressos que se
encontrarem ligados à sua execução;
Desmembrar o item 3.4.2, transformando-o em: infraestrutura de pessoal e infraestrutura física, visando dar
melhores esclarecimentos e distinção; 
Inserir planilha com detalhamentos do plano de trabalho, quadro de pessoal e projeção de respectivos valores
orçamentários.
Quanto ao voto, o relator propõe a esse conselho:
A mudança da nomenclatura da unidade de Salinas da Margarida, de “Núcleo” para “Centro de Referência”, de
acordo com que estabelece a Portaria no 713, de 08 de setembro de 2021;
A aprovação do “Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Salinas da Margarida –
Bahia”, hierarquicamente ligado ao Campus Salvador, vinculado ao atendimento das sugestões supracitadas"
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Não houve manifestação. A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado. A
Conselheira Alana Marques se absteve.
 
2.4 Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Jaguaquara
Processo SEI nº 23278.006220/2022-14
Relatora: Conselheira Aline Rita Pereira Hohenfeld
A Conselheira solicitou formalmente realizar o relato na reunião que ocorrerá 16/08/2022.
 
2.5 Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Itatim
Processo SEI nº 23278.006221/2022-51
Relator: Conselheiro Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.006221/2022-51,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
"Considerando o processo SEI n° 23278.006221/2022-51, bem como todos os 
documentos presentes nesse processo, apresento ao pleno deste Conselho Superior o presente PARECER com
voto favorável à APROVAÇÃO do Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Itatim."
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Não houve manifestação. A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por
unanimidade.
 
2.6 Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de São Desidério
Processo SEI nº 23278.006271/2022-38
Relator: Conselheiro Allan Edgard Silva Freitas
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Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.006271/2022-38,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
"Entendemos que o volume de trabalho e demandas que foi requerido desta comissão foi sobrehumano, no que
a mesma produziu um material bastante interessante com um direcionamento estratégico dos CRs no contexto
do IFBA.
Mas, é necessário detalhamento de diversas questões, como:
a) indicar situação patrimonial dos bens móveis e imóvel do CR;
b) apresentar o impacto real de pessoal cedido parcial ou integralmente a partir do quadro de pessoal do
Campus de Barreiras;
c) apresentar um quadro orçamentário que indique as contrapartidas econômicas da Prefeitura separadas dos
encargos financeiros do Campus de Barreiras, com os valores para 2022, incluindo-se a Emenda de Bancada nº
71060013, e para 2023 em diante, a partir do orçamento planejado para o Campus em tela;
d) enviar os PPCs em tela para apreciação do CONSEPE, considerando que este deve se ater primariamente a
tais questões. Há uma reflexão preliminar desta relatoria que OPERADOR DE COMPUTADORES possa não
estar diretamente alinhado com a vocação proposta pela comissão que refletia o Território de Identidade.
e) apresentar uma proposta de intervenção para o Centro de Capacitação e Assessoria Técnica, para Assistência
Técnica e Extensão Rural e Empreendedorismo, construído por meio de alinhamentos com PRPGI e PROEX,
com a sugestão da atuação conjunta com o Pólo de Inovação Salvador, que tem competências desenvolvidas em
assessoria técnica.
É patente que há um conjunto de questões a serem dirimidas, incluindo o CR do Município de São Desidério,
cumpre considerar que este é um processo de regularização da situação destas unidades, bem como a provisão
de recursos financeiros e humanos para o funcionamento delas, a exemplo das conquistas de emendas
individuais e de bancada que serão utilizadas para iniciar o funcionamento das unidades. Ademais;
Considerando que a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada, a assessoria técnica para os arranjos
produtivos locais e atividades de extensão atendem às demandas regionais por educação profissional e
tecnológica nos termos da Lei no 11.892, de 2008, especialmente às finalidades (Art. 6º):
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
(...) 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
(...) 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico e tecnológico;
E aos objetivos (Art. 7º):
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica;
(...) 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;
Considerando que o Instituto Federal da Bahia, ao implantar o CENTRO DE REFERÊNCIA no município de
São Desidério, amplia sua atuação no Território de Identidade em tela, gerando oportunidades para que um
número maior de jovens e adultos tenham mais fácil acesso ao aperfeiçoamento nas áreas de ensino técnico e
profissional de qualidade;
Considerando que a chegada do CR contribuirá para o fortalecimento dos pequenos arranjos produtivos através
das assessorias técnicas que se pretende ofertar e que o Centro de Referência de São Desidèrio já possui uma
área construída e mobiliário, possibilitando o funcionamento imediato da unidade;
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Considerando que a previsão para o início das atividades ainda no ano de 2022, com a utilização dos recursos
da Emenda de Bancada nº 71060013;
Este parecer é pela APROVAÇÃO condicionada ao detalhamento das questões (a), (b) e (c), ao envio dos PPCs
(d) e construçõo da proposta de intervenção (e) elencadas em nosso parecer."
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Houve manifestação. A Senhora Presidente  fez esclarecimentos e em seguida encaminhou a votação. O
Parecer foi aprovado por unanimidade. 
 
2.7 Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Camacã.
Processo SEI nº 23278.006223/2022-40
Relatora: Conselheira Sílvia Elaine Almeida Lima
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.006223/2022-40,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
"Ao ler todo o documento, apesar de fundamentado teoricamente, demonstrando um aparente mapeamento das
potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural da região, senti falta de estudos e registros que
informassem sobre a viabilidade pedagógica, técnica, econômica e financeira dos projetos de implantação, a
existência de audiência pública para a escuta da comunidade, sobretudo na escolha dos cursos e outros serviços
que serão ofertados, assim como quando foram iniciadas as obras no município de Camacã. No entanto, ao
processo SEI de que trata esta relatoria, foi apensado uma nota com o assunto: Implantação dos Centros de
Referência (CR) instalados nas cidades de Camacã, Campo Formoso, Itatim, Jaguaquara e São Desidério, a
qual explica a falta do necessário planejamento orçamentário, a falta de estudo de viabilidade, ausência de
funcionamento por parte do MEC e a falta de anuência ou deliberação do CONSUP, bem como a não
apresentação do regular Projeto de Implantação de cada campi e Centros de Referência por parte da gestão
passada. A Nota ainda afirma que a atual gestão está tomando as devidas providências para apuração dos fatos
e a regularização da situação das unidades em questão. 
Embora com tais fragilidades apontadas no processo de implantação das unidades citadas, incluindo o CR do
Município de Camacã, cumpre considerar que: 
Está em curso o processo de regularização da situação destas unidades, bem como a provisão de recursos
financeiros e humanos para o funcionamento delas, a exemplo das conquistas de emendas individuais e de
bancada que serão utilizadas para iniciar o funcionamento das unidades. Ademais;
Considerando que o CENTRO DE REFERÊNCIA CIMA Mata Atlântica, localizado no município de Camacã,
faz parte do projeto de expansão e interiorização do IFBA, com previsão legal nos dispositivos já mencionados; 
Considerando que a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada, a assessoria técnica para os arranjos
produtivos locais e atividades de extensão atendem às demandas regionais por educação profissional e
tecnológica nos termos da Lei no 11.892, de 2008, especialmente às finalidades (Art. 6o): 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos,
sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o
desenvolvimento científico e tecnológico;
E aos objetivos (Art. 7o):
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas
áreas da educação profissional e tecnológica;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional;
Considerando que o Instituto Federal da Bahia, ao implantar o CENTRO DE REFERÊNCIA CIMA Mata
Atlântica no município de Camacã, amplia sua atuação na microrregião de Camacã, no sul da Bahia, gerando
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oportunidades para que um número maior de jovens e  adultos tenham mais fácil acesso ao aperfeiçoamento
nas áreas de ensino técnico e profissional de qualidade; 
Considerando que a chegada do CR contribuirá para o fortalecimento dos pequenos arranjos produtivos através
das assessorias técnicas que se pretende ofertar; 
O Centro de Referência de Camacã já possui uma área construída e mobiliário, possibilitando o funcionamento
imediato da unidade;
Considerando que a previsão para o início das atividades ainda no ano de 2022, com a utilização dos recursos
da Emenda de Bancada nº 71060013; 
Delibero pela APROVAÇÃO do Projeto de Implantação do Centro de Referência no Município de Camacã."
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Houve manifestação. A Senhora Presidente  fez esclarecimentos e em seguida encaminhou a votação. O
Parecer foi aprovado. A Conselheira Andréa Maria Mano Amazonas se absteve.
 
2.8 Impedimento da emissão do diploma para egressos que possuam demanda judicial em tramitação
contra o IFBA
Processo SEI nº 23278.005316/2022-57
Relatora: Conselheira Andréa Maria Mano Amazonas
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.005316/2022-57,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto
“Diante do exposto e em concordância com a sugestão contida no Ofício nº 192/2022 da assessoria jurídica do
gabinete da reitoria, o voto desta relatora é de reedição da Resolução nº 03 de 24 de fevereiro de 2014, com
supressão da alínea "c", do artigo 6º , de modo a garantir os direitos dos interessados.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). 
Não houve manifestação. A Senhora Presidente  encaminhou a votação. O Parecer foi aprovado por
unanimidade.
 
3 O QUE OCORRER

3.1 Debate para a assinatura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático
de Direito, no cumprimento e na defesa dos papéis e da Missão Institucional do IFBA – Foi aprovada a
adesão a assinatura da Carta.

3.2 Informe sobre o retroativo da progressão para professor titular – A solicitação foi feita pelo
Conselheiro José Roberto Silva de Oliveira, a Senhora Presidente acolheu e informou que convidará  a
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) ou a Diretoria de Gestão de Pessoas  (DGP) para realizar
um informe qualificado na próxima reunião.  
 
3.3 Razão do Plano de Política de Cultura ainda não ter sido relatado. O questionamento foi feito pelo
Conselheiro José Roberto Silva de Oliveira, a Senhora Presidente apresentou os motivos do ponto ainda
não ter sido relatado e informou que agendará reunião extraordinária para realização do relato. A
Conselheira Camila Ribeiro de Oliveira Félix ratificou a fala da a Senhora Presidente.

3.4 Proposta de que as reuniões do CONSUP voltem a ser presenciais ou que os Conselheiros que estão
no interior possam escolher entre participar de forma online ou presencial. A Senhora Presidente
declarou que gostaria de que todas as reuniões fossem presenciais, no entanto, a questão orçamentária
traz limitação. Para solucionar, a  Senhora Presidente pediu ajuda a todos Diretores de Campi para
possibilitar a realização de uma reunião presencial ainda esse ano. O Conselho Superior precisa de
orçamento próprio e essa questão precisa ser debatida, a fim de que cada início de ano seja destinado
recurso próprio para as ações do CONSUP.
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Encerramento: Não mais havendo pronunciamentos, a Senhora Presidente agradeceu a presença e a
colaboração de todos(as) e deu por encerrada a sessão às treze horas e sete minutos.
 
E, para constar, eu, Jovenice Ferreira Santos, Secretária do CONSUP/IFBA, lavrei a presente Ata que, se
considerada conforme, será devidamente assinada com menção a sua aprovação, estando os pormenores da
reunião gravados eletronicamente e disponíveis através dos links, a
seguir: https://drive.google.com/file/d/1CSGYEc9zTm0_fTXzjrrZUDlaU8YCqsXm/view?usp=sharing
Aprovada, por unanimidade, em sessão virtual realizada em 16/08/2022.

Documento assinado eletronicamente por JOVENICE FERREIRA SANTOS, Secretária do Conselho
Superior, em 15/08/2022, às 15:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA FIGUEIREDO SOUZA VENÂNCIO LOPES
MACHADO, Usuário Externo, em 15/08/2022, às 16:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 09:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MAYARA PLASCIDO SILVA, Membro Titular Docente do
Conselho Superior, em 16/08/2022, às 09:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA MANO AMAZONAS, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 09:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Membro Titular DG do
Conselho Superior, em 16/08/2022, às 09:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 09:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELOISA SANTOS PINTO, Membro Titular do Conselho
Superior, em 16/08/2022, às 09:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 10:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIO MAURO SOUZA BORGES, Membro Titular DG do
Conselho Superior, em 16/08/2022, às 11:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 11:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA ELAINE ALMEIDA LIMA, Membro Titular TAE
do Conselho Superior, em 16/08/2022, às 11:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

https://drive.google.com/file/d/1CSGYEc9zTm0_fTXzjrrZUDlaU8YCqsXm/view?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por SHEILA SIMONE KOSMINSKY WEBER, Titular da
Unidade de Auditoria Interna, em 16/08/2022, às 12:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NILSON BRAGA ARGOLO, Membro Titular TAE do
Conselho Superior, em 16/08/2022, às 17:47, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARLENE SANTOS SOCORRO, Membro Titular do
Conselho Superior, em 16/08/2022, às 18:20, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba, Membro
Titular Docente do Conselho Superior, em 17/08/2022, às 10:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Aécio José Araújo Passos Duarte, Usuário Externo, em
18/08/2022, às 16:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ana cristina luz, Usuário Externo, em 24/08/2022, às 11:42,
conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Késsia Évelly Campos Souza, Membro Titular Discente do
Conselho Superior, em 24/08/2022, às 13:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Conselho Superior,
em 23/09/2022, às 09:58, 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 2445987 e o código CRC 27B28A64.
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