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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

ATA

 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP/IFBA - Nº 10 DE 2022

 

Local, Data e Hora: Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas,
deveria ter início a 6ª Reunião Ordinária 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 novembro 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: 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 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 vinte minutos, com o quórum de 18 votantes. A Senhora
Presidente agradeceu aos profissionais que estão na organização da reunião.
 
Ausências justificadas:  Por motivo de férias regulamentares - Conselheira Senhora Andréa Maria
Mano Amazonas, membro titular CODIR; Licença médica - Conselheira Senhora Patrícia Conceição de
Souza, membro titular TAE; Outros compromissos Institucionais - Conselheiro Senhor Aécio José Araújo
Passos Duarte (representante titular do MEC), Conselheiro Senhor Rodrigo Vasconcelos Alves
(representante titular da FIEB), Senhora Camila Souza de Oliveira, representante da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, Professor José Roberto Silva de Oliveira, membro titular Docente,
Professora Naiaranize Pinheiro da Silva, membro suplente Docente.
 
Ausências não justificadas: Conselheiros(as) Senhores(as) Aurina Santana, Renato da Anunciação
Filho, Marcos Vinícius Portella Santos, Nilson Braga Argolo e Carla Maria Marinho de Souza
Daumarie Santos. 
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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(as) representantes dos Diretores-Gerais dos Campi do IFBA Senhores(a) Luciano Pestana
Santos, Silvana Cristina Costa Correia, Thiago Nascimento Barbosa, Ives Lima de Jesus Borges e
Lúcio Mauro Souza Borges; os(as) Conselheiros(as) representantes do segmento docente, Professores(as)
Camila Ribeiro de Oliveira Félix, Mayara Plasido Silva, Allan Edgard Silva Freitas e Jorge Raphael
Rodrigues de Oliveira Cotinguiba; o Conselheiro representante do segmento discente Reynaldo de
Oliveira Santos e as Coselheiras Késsia Evelly Campos Souza e Milena Nascimento Bacelar
Carneiro; as Conselheiras representantes do segmento técnico-administrativo Senhoras  Shirley Pimentel
de Souza e Aline Rita Pereira Hohenfeld; a representante da Auditoria interna, Senhora Sheila Simone
Kosminsky Weber; as Conselheiras membro da Sociedade Civil - Senhoras  Eloisa Santos Pinto  - 
representante da APUB,  Senhora Marlene Santos Socorro - representante titular do SINASEFE, Senhora
Ana Cristina Luz Santos  -  representante da FIEB, Senhora Ana Rita Marques de Andrade,
representante titular da FECOMÉRCIO e o Conselheiro Senhor José Antonio Lobo dos Santos -
representante titular da UFBA.
 
Também estão presentes na reunião do CONSUP/IFBA: a Pró-Reitora de Desenvolvimento
Institucional – Senhora Elis Fábia Lopes Cabral, a Senhora Fernanda Sanches dos Santos -
Departamento de Políticas e Gestão Estratégica; a Senhora Aline Sousa Von Beckerath -  Assessora
do Gabinete da Reitoria. 
 
Posse do Conselheiro:  Representante titular da UFBA – Professor José Antonio Lobo dos Santos.
 
Diplomação por Relevantes Serviços Prestados à Nação: Representante titulares da UFBA –
Conselheiro Professor Penildon Silva Filho.
 
1 EXPEDIENTE
 
1.1 Lista de Presença – A Senhora Presidente solicitou aos(as) Conselheiros(as) que assinassem a Lista
de Presença, Processo SEI nº 23278.010714/2022-95.
 
1.2 Ata da 5ª Reunião Ordinária do CONSUP/IFBA, realizada no dia vinte e um de outubro de dois
mil e vinte e dois, disponibilizada aos(as) Conselheiros(as) no dia cinco de dezembro de dois mil e vinte e
dois. A Senhora Presidente informou aos(as) Conselheiros(as) que a mesma consta no Processo SEI
nº 23278.010716/2022-84. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos 20 membros votantes.
 
1.3  Resumo das ações do CONSUP/IFBA  - A Senhora Presidente apresentou o balanço das
atividades do CONSUP/IFBA durante o ano 2022.
 
1.4  A Senhora Presidente  realizou informe sobre o Congresso regimental.
 
1.5  A Senhora Presidente  realizou informe sobre o bloqueio orçamentário de aproximadamente 5
milhões.
 
2 ORDEM DO DIA
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2.1 Alteração da Resolução nº 14/2017 - Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP)
Processo SEI nº 23278.006925/2020-61
Relator: Conselheiro Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.006925/2020-61,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Conclusão e voto: 
"Apresento parecer favorável à alteração da Resolução CISSP, acrescentando parágrafo único, no
título 'DO FUNCIONAMENTO', com a seguinte redação: Parágrafo Único. Excepcionalmente,
quando não for possível a implementação da CISSP presencialmente nas Unidades do IFBA, as
reuniões ordinárias e extraordinárias poderão ocorrer através do uso de recursos tecnológicos para
o pleno estabelecimento e funcionamento da Comissão, obedecendo aos critérios estabelecidos nos
demais artigos desta Resolução.
Para fins de melhor ajuste da resolução ou expedição de nova resolução, revogando a vigente, e
seguindo as regras de elaboração de atos normativos, encaminho em anexo nova redação do título
'DO FUNCIONAMENTO', acrescido do texto denominado 'parágrafo único'. Este é o parecer."
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 19 membros votantes
presentes incluindo a Presidente. A Conselheira Mayara Plascido Silva se absteve.
 
2.2 Proposta de definição do Cronograma de Reuniões Ordinárias do CONSUP/IFBA, ano 2023
Processo SEI nº 23278.010541/2022-13
Relatora: Presidente Luzia Matos Mota
Com a palavra, a Presidente apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.010541/2022-
13, disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as).
Após as manifestações, a proposta inicial foi ajustada, ficando da forma, a seguir:
1ª Reunião Ordinária - 09/02/2023 (quinta-feira)
2ª Reunião Ordinária - 11/04/2023 (terça-feira)
3ª Reunião Ordinária - 15/06/2023 (quinta-feira)
4ª Reunião Ordinária - 14/08/2023 (segunda-feira)
5ª Reunião Ordinária - 18/10/2023 (quarta-feira)
6ª Reunião Ordinária - 15/12/2023 (sexta-feira)
A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por unanimidade.
 
2.3 Renovação de autorização de apoio e avaliação de desempenho da Fundação de Apoio à Pesquisa
e Extensão – FAPEX
Processo SEI nº 23278.009390/2022-42
Relator: Conselheiro Allan Edgard Silva Freitas
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.009390/2022-42,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). Foram
realizadas várias manifestações.
“Conclusão e voto
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Após análise pormenorizada do processo em tela, apresentado neste Conselho Superior, o presente
PARECER e o relatório com voto favorável à APROVAÇÃO da Autorização de Renovação FAPEX-
IFBA, o qual após discussão, ajustes e votação foi APROVADO nos seguintes termos:
- Que seja APROVADO o documento Avaliação de Desempenho, constante no anexo do referido processo,
conforme estabelece a Portaria Interministerial n° 191, de 13 de março de 2012;
- Que seja APROVADO a Renovação da Autorização de Apoio da FAPEX para continuar apoiando o
Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia da Bahia (IFBA), demonstrando assim prévia
concordância com esta renovação, em conformidade com a Portaria Interministerial n° 191, de 13 de
março de 2012; e
-Que seja RECOMENDADO a DPP-PROEX e demais órgãos competentes deste IFBA, uma melhoria na
construção do Índice de Desempenho Operacional, de forma a ser mais assertiva concluindo por meio de
uma nota de quanto eficiente a execução operacional de uma Fundação de Apoio o foi em face aos
quesitos observados.”
A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por unanimidade com o
acréscimo feito pelo pleno.
 
2.4 Aprovação do Plano de Metas Institucional 2022
Processo SEI nº 23278.010831/2022-59
Relatora: Conselheira Aline Rita Pereira Hohenfeld
Com a palavra, a Relatora apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.0010831/2022-
59, disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
“Parecer e voto:
Considerando que o Plano de Metas de 2022 apresenta informações e dados de forma objetiva, com
clareza e transparência, emito parecer FAVORÁVEL e voto pela APROVAÇÃO do Plano.”
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as).   Houve
inserção de uma recomendação.
A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Parecer foi aprovado por unanimidade com a
inserção da recomendação feita pelo pleno.
 
2.5 Alteração no artigo segundo da Resolução nº 37, de 23 de dezembro de 2021 (Regimento Interno
da Comissão Permanente de Pessoal Docente)
Processo SEI nº 23278.006136/2022-92
Relator: Conselheiro Ives Lima de Jesus
O presente ponto de pauta será relatado na próxima reunião.

2.6 Código de Ética do IFBA
Processo SEI nº 23278.007344/2022-17
Relator: Conselheiro Allan Edgard Silva Freitas
Com a palavra, o Relator apresentou o seu Parecer que integra o Processo SEI nº 23278.007344/2022-17,
disponibilizado aos(as) Conselheiros(as).
Concluído o relato, a Senhora Presidente abriu para manifestação dos(as) Conselheiros(as). Foram
realizadas várias manifestações.
"Ajustes propostos e discussão no pleito: 
Em nosso entendimento não há reparos na forma do texto, cabendo uma reflexão de mérito quanto aos
dispostos. Verificado em que o Código de Ética avança além do disposto no normativo supra-citado,
observamos alguma reflexão em vedações dispostas no artigo 10, a saber, nos incisos XIII, XV e XVII:
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No inciso "XIII – utilizar qualquer sistema de informação do IFBA para a propagação de trotes, boatos,
pornografia, propaganda comercial, religiosa ou político-partidária;", há razoável discricionariedade
quanto ao que possa ser expressão de pensamento crítico com alguma opinião política em especial em
processos democráticos no IFBA e que possam ser confundidos com política-partidária, o que sugere uma
nova redação entendendo que o espírito deste e demais itens do código ficam preservados, assim
sugerimos:
"XIII – utilizar qualquer sistema de informação do IFBA para a propagação de trotes, boatos, pornografia,
propaganda comercial, religiosa, ressalvado a liberdade de expressão de opinião, nos termos da
Constituição e do ordenamento legal e infra-legal do país;"
No inciso "XV – fornecer dados pessoais de outros(as) agentes públicos(as) a discentes, familiares e
outros, sem a devida autorização dos(as) agentes em questão;"sugerimos acrescer a referência ao disposto
na Lei Geral de Proteção de Dados, a qual trata questões de privacidade pessoal de forma mais ampla,
sugerindo:
"XV – fornecer dados pessoais de outros(as) agentes públicos(as) a discentes, familiares e outros sem
conformidade e observância ao disposto com a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) e demais normativas no que couber."
No inciso "XVII – utilizar de sua posição privilegiada para aliciar, constranger, intimidar, coagir
estudantes, colegas ou o público externo, causando-lhes dano de ordem moral e/ou sexual." sugere-se
incluir o assédio que representa danos de forma continuada, e delimitar a atuação da comissão ao que lhe
circunscreve, em face de outras implicações administrativas, cíveis e penais de dano/assédio, sugerindo:
"XVII – utilizar de sua posição privilegiada para aliciar, constranger, intimidar, coagir estudantes, colegas
ou o público externo, causando-lhes dano e/ou assédio de ordem moral e/ou sexual, ressalvando-se que a
atuação da Comissão da Ética estará circunscrita ao que lhe compete e que esta Comissão encaminhará às
instâncias competentes o que extrapolar seu limite de atuação."
Em discussão do pleno, optou-se por ajustes adicionais, modificando-se o artigo cinco e sexto, para tratar
de valores ambientais, questões sensíveis a etnia, raça, gênero, sexualidade e origem, a saber:
"Art. 5o Todo(a) agente público(a) do IFBA deve dedicar-se ao seu trabalho de modo a evitar que
aconteçam erros, falhas ou desperdícios, atuando de forma preventiva, com vistas a agregar valores
ambientais e de sustentabilidade, éticos, morais e sociais à gestão pública."
"Art. 6o Deverão ser respeitadas as condições individuais dos(as) agentes públicos(as) no que se refere a
questões ideológicas, religiosas, políticas, étnico-raciais, de gênero-sexuais, sociais, e de origem que não
infrinjam as normas legais vigentes."
E ainda na alínea (d) do parágrafo único do inciso IV do artigo 10"
"d) manifestações depreciativas sobre qualquer aspecto físico, comportamental ou psicológico de outrem,
bem como sobre outros atributos pessoais, como aparência física, raça, religião, etnia, idade, gênero,
orientação sexual, situação familiar, de origem e outros;"
Bem como, observando que já está contemplado no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, e a partir de manifestação de Conselheira suprimir inciso X do artigo 9
Conclusão e voto: O parecer foi aprovado no Pleno do CONSUP com os ajustes da discussão do Pleno.”
A Senhora Presidente encaminhou a votação e o Documento foi aprovado por unanimidade com as
alterações feitas pelo pleno.
 
2.7 Política de Gestão Documental
Processo SEI nº 23278.001436/2021-02
Relatora: Conselheira Mayara Plascido Silva
O presente ponto de pauta será relatado na próxima reunião.
 
2.8 Política de Ações de verificação para candidatas/os PCD complementar à avaliação médica de
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candidatos/as optantes por programas de ações afirmativas  por meio de cotas para pessoas com
deficiência nos Processos Seletivos do IFBA
Processo SEI nº 23278.006782/2022-50
Relatora: Conselheira Shirley Pimentel de Souza
O presente ponto de pauta será relatado na próxima reunião.
 
3 O QUE OCORRER 
 
Encerramento: Não mais havendo pronunciamentos, a Senhora Presidente agradeceu a presença e a
colaboração de todos(as) e deu por encerrada a sessão às doze horas e trinta e um 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 do link, a seguir:
 https://drive.google.com/file/d/1S65LBjRMeE3a_tBIO1Mtgr27mEcvSYGz/view?usp=sharing

Documento assinado eletronicamente por JOVENICE FERREIRA SANTOS, Secretária do
Conselho Superior, em 16/12/2022, às 00:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MAYARA PLASCIDO SILVA, Membro Titular Docente
do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 13:19, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALLAN EDGARD SILVA FREITAS, Membro Titular
Docente do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 13:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Membro Titular DG do
Conselho Superior, em 19/12/2022, às 13:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA RITA MARQUES DE ANDRADE, Usuário
Externo, em 19/12/2022, às 13:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY PIMENTEL DE SOUZA, Membro Titular
TAE do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 13:58, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ELOISA SANTOS PINTO, Membro Titular do
Conselho Superior, em 19/12/2022, às 14:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Raphael Rodrigues de Oliveira Cotinguiba,
Membro Titular Docente do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 15:09, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO PESTANA SANTOS, Membro Titular DG
do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 17:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

https://drive.google.com/file/d/1S65LBjRMeE3a_tBIO1Mtgr27mEcvSYGz/view?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD, Membro
Titular TAE do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 19:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIO MAURO SOUZA BORGES, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 19/12/2022, às 20:24, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SHEILA SIMONE KOSMINSKY WEBER, Titular da
Unidade de Auditoria Interna, em 19/12/2022, às 21:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA FELIX, Membro
Titular Docente do Conselho Superior, em 20/12/2022, às 05:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Membro
Titular DG do Conselho Superior, em 20/12/2022, às 10:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Conselho
Superior, em 20/12/2022, às 17:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por REYNALDO DE OLIVEIRA SANTOS, Membro
Titular Discente do Conselho Superior, em 03/01/2023, às 00:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ana cristina luz, Usuário Externo, em 18/01/2023, às
14:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO NASCIMENTO BARBOSA, Membro Titular
DG do Conselho Superior, em 25/01/2023, às 15:12, 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 2675571 e o código CRC 980F5E76.
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