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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESOLUÇÃO CONSUP/IFBA Nº 82, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022

 
Aprova a Política de Gestão de Conflitos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).
 

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, nomeada pelo Decreto do
Ministério da Educação de 23 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 24 de
dezembro de 2019, Seção2, página 1, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 12 da Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008,

 
Considerando os resultados positivos obtidos no projeto MediarIFBA: prevenindo e

administrando conflitos, através do Núcleo de Prevenção e Administração de Conflitos – NUPRACI;
Considerando o estudo apresentado pelo Núcleo de Prevenção e Administração de

Conflitos – NUPRACI; integrante do processo nº 23278.004803/2020-31;
Considerando as premissas norteadoras apresentadas no estudo supramencionado, pelo

Núcleo de Prevenção e Administração de Conflitos – NUPRACI; para nortear a construção da proposta de
ampliação da institucionalização da Gestão de Conflitos no âmbito do IFBA;

Considerando a necessidade da prevenção, gestão de conflitos e cultura de paz neste
Instituto, fundada nos valores da colaboração, da empatia, da compaixão, da comunicação não-violenta, e
do reconhecimento e validação das diferenças;

Considerando a Lei 13.105/2015, o Código de Processo Civil - CPC, que dispõe sobre a
autocomposição, estimulando sua prática não apenas pelo Estado, mas por toda a sociedade;

Considerando os princípios dispostos elencados no art. 166 do CPC, e no art.2° da Lei nº
13.140, de 26 de junho de 2015, Lei de Mediação;

Considerando o incentivo da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, à adoção de formas
consensuais de resolução de conflitos;

Considerando a Resolução n° 125, de 29 de novembro de 2010, que instituiu a Política
Judiciária de Tratamento de Conflitos e interesses, “tendente a assegurar a todos o direito à solução dos
conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade” (CNJ, RESOLUÇÃO nº 125, 2010);

Considerando a Instrução Normativa n° 4 de 21 de fevereiro de 2020, do Ministério da
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União-CGU, que disciplina a celebração de termo de
conduta, no âmbito do Poder Executivo Federal em casos de infração disciplinar de menor potencial
ofensivo, que pode ser ajustado em um procedimento de mediação ou conciliação;

Considerando a Lei nº 13.663, de 14 de maio de 2018, que alterou o art. 12 da lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira), para incluir a
promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a
promoção da cultura da paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino;

Considerando que diversas entidades, como a ONU, UNESCO, dentre outras que
primam pela cultura de paz, tem fomentado e debatido a prática e o estímulo à cultura de paz no contexto
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educacional;
Considerando o Processo SEI nº 23278.001261/2021-25;
Considerando o que foi deliberado na 5ª Reunião Ordinária do CONSUP do IFBA,

realizada em 21/10/2022; resolve:
 
Art. 1º - Aprovar  a Política de Gestão de Conflitos do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).
 
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor em 31 de outubro de 2022, por se tratar de

urgência justificada nos autos do expediente administrativo.
 

Professora Luzia Matos Mota

Presidente do CONSUP/IFBA

 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Presidente do Conselho
Superior, em 26/10/2022, às 22:31, 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 2583649 e o código CRC 8E71EE26.

 
ANEXO

 
POLÍTICA DE GESTÃO DE CONFLITOS DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º A Política de Gestão de Conflitos (PGC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia (IFBA) tem por finalidade instituir princípios, objetivos, diretrizes, responsabilidades e
competências no processo de gestão dos conflitos internos, alinhando as estratégias adotadas, fortalecendo
as decisões em resposta às controvérsias, com o propósito de oportunizar a transformação de relações
conflitivas em oportunidades produtivas.
Art. 2º A PGC e seus eventuais instrumentos complementares deverão orientar a identificação de
situações em potencial que possam ser caracterizadas como conflito, alinhando o diagnóstico com a
escolha e execução do método adequado para solução da controvérsia.
Art. 3º A PGC e os instrumentos dela decorrentes deverão ser observados pelos agentes públicos em
exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, no exercício de suas atividades, nestes
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compreendidos servidoras/es, docentes, discentes, técnicas/os administrativas/os, colaboradoras/es,
prestadoras/es de serviço, estagiárias/os e outras/os agentes que, de alguma forma, desempenhem
atividades no IFBA.

 

Seção I
Dos conceitos

 

Art. 4º Para os efeitos desta Política considera-se:
1. Conflito: relação entre partes em que ambas procuram a obtenção de objetivos que são, podem ser, ou
parecem ser, para alguma delas, incompatíveis;
2. Interesses: constituem sentimentos afetos à ordem dos desejos e necessidades humanas, que tendem a
ocupar posição central no pensamento e nas ações dos indivíduos, como fatores determinantes  na
configuração de suas intenções, metas e ações;
3. Posições: correspondem àquilo que os indivíduos em situação de conflito declaram ou acreditam
necessitar, para os fins de satisfação dos seus desejos e necessidades básicas;
4. Gestão adequada de conflitos: prática de cognição, condução e resolução de situações conflituosas,
mediante o emprego do método ou técnica que melhor atenda às particularidades do caso concreto.
5. Cultura da gestão adequada de conflitos: conjunto de comportamentos adquiridos e reproduzidos por
gestoras/es que as/os leva a promover a prática da cognição, condução e resolução de situações
conflituosas, mediante o emprego do método ou técnica que melhor atenda às particularidades do caso
concreto
6. Diagnóstico do conflito: exercício interpretativo que permitirá à/ao gestor(a) identificar os elementos
constitutivos do quadro conflituoso, ou seja, aquilo que o caso concreto vela (elementos ocultos do
conflito) e revela (informações manifestadas espontaneamente pelas partes);
7. Métodos de prevenção e resolução de conflitos: orientação individual; orientação coletiva; processo
individual; processo coletivo; arbitragem; negociação direta; negociação assistida; conciliação; mediação;
processamento perante serventias (judiciais e extrajudiciais);
8. Escolha do método adequado: consiste na identificação do método de prevenção ou resolução de
conflitos que melhor atenda às particularidades do caso concreto.
9. Execução do método adequado: colocação em prática da medida adequada para a resolução da situação
conflituosa;
10. Orientação individual: via adequada quando o conflito ainda não estiver caracterizado e houver, por
parte do indivíduo atendido, um desejo de obtenção de esclarecimentos sobre direitos e deveres;
11. Orientação coletiva: via adequada quando o conflito ainda não estiver caracterizado e houver, por
parte do indivíduo atendido, um desejo de obtenção de esclarecimentos sobre direitos e deveres e for
constatado que a informação prestada ao indivíduo atendido pode beneficiar uma coletividade de pessoas
que careçam da mesma informação;
12. Processo individual: via heterocompositiva adequada quando o conflito já estiver caracterizado e for
constatada a absoluta impossibilidade de diálogo entre as partes envolvidas ou o bem da vida em discussão
não puder ser levado à autocomposição ou à arbitragem.
13. Processo coletivo: via heterocompositiva adequada quando o conflito já estiver caracterizado e for
constatada a absoluta impossibilidade de diálogo entre as partes envolvidas (condição necessária para a
gestão autocompositiva da controvérsia) e for constatado que a intervenção demandada pelo indivíduo
atendido pode beneficiar uma coletividade de pessoas que compartilhem do mesmo problema;
14. Arbitragem: método heterocompositivo regulado pela Lei nº 9.307/1996, é considerada via adequada
quando:
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a) pessoas capazes, por livre manifestação de vontade, mediante realização de convenção privada (assim
compreendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral) decidirem atribuir a um terceiro
particular ou a Câmara Arbitral privada a responsabilidade pela condução e resolução de uma controvérsia
que verse sobre direitos patrimoniais disponíveis;
b) as partes interessadas priorizarem a resolução do conflito com sigilo e maior celeridade;
c) a tomada de decisão por um terceiro imparcial for necessária, diante da impossibilidade das partes de
estabelecer um entendimento compartilhado sobre a forma de composição do conflito;
d) o conflito versar sobre questões técnicas não necessariamente jurídicas, tornando mais recomendada a
atribuição do poder decisório a um terceiro dotado de expertise na matéria objeto da controvérsia.
15. Negociação direta: considerada via autocompositiva quando:
a) houver possibilidade de diálogo entre as partes envolvidas no conflito;
b) a autocomposição for admitida;
c) o fluxo comunicacional (assim compreendida a relação de diálogo entre as partes) não estiver
fragilizado ou interrompido, não se fazendo necessária a intervenção de um terceiro parcial ou imparcial
facilitador da comunicação entre as partes.
16. Negociação assistida: considerada via autocompositiva quando:
a) houver possibilidade de diálogo entre as partes envolvidas no conflito;
b) a autocomposição for admitida;
c) o caso não demandar a atuação facilitadora de um terceiro imparcial (conciliador ou mediador) que
presida a autocomposição;
d) o fluxo comunicacional estiver fragilizado ou interrompido, fazendo-se necessária a intervenção de um
terceiro parcial facilitador da comunicação.
17. Conciliação: considerada via autocompositiva quando:
a) houver possibilidade de diálogo entre as partes envolvidas no conflito;
b) a autocomposição for admitida;
c) o caso demandar a atuação facilitadora de um terceiro imparcial (conciliador) que apresente uma
postura mais ativa contribuindo para a solução do conflito mediante apresentação de propostas de acordo;
d) o fluxo comunicacional estiver interrompido, fazendo-se necessária a intervenção de um terceiro
imparcial (conciliador) facilitador da comunicação;
e) o conflito estiver inserido no contexto de uma relação circunstancial.
18. Mediação: consiste em um método autocompositivo de conflitos, em que uma terceira pessoa
mediadora auxilia as partes a reconstruírem simbolicamente o conflito, para que compreendam que não há
uma pulsão negativa na controvérsia, mas sim um espaço de reconstrução das relações e autonomia das
partes. A mediação de conflitos é um procedimento que se apresenta adequado para ser utilizado em
situações de conflitos de relação continuada. Pode ser utilizado em diversas áreas, como no setor
educacional  (ambiente  de  ensino ou âmbito escolar), setores administrativos que compõem esse espaço,
tendo como objetivo traçar métodos de prevenção e gestão de controvérsias oriundas dessas relações.
19. Processamento perante serventias extrajudiciais: considerada adequada quando:
a) houver possibilidade de diálogo entre as partes que integram a relação conflituosa;
b) o processamento cartorário do conflito proporcionar maior segurança jurídica às partes;
c) o conflito puder ser administrado pela via de um cartório extrajudicial.
20. Escuta ativa: conduta da/do gestor(a) de conflitos disposta em três níveis:
a) O/A gestor(a) do conflito deve se apresentar de forma receptiva e ouvir atentamente as informações que
serão espontaneamente reveladas;
b) O/A gestor(a) do conflito deve se dedicar à realização de ponderações e reflexões sobre as informações
reveladas espontaneamente pelas partes;
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c) O/A gestor(a) do conflito se dedica à realização de provocações que o levam a alcançar ou confirmar
dados não revelados espontaneamente pelo emissor da mensagem traduzida em discurso.
21. Justiça restaurativa: modelo que atua com a responsabilização, porém, não de modo punitivo. Em
adição, é um método de administração de conflitos que visa difusão da cultura de paz. Pode atuar,
preferencialmente, de forma preventiva, mas caso o dano já tenha ocorrido, o trabalho da Justiça
Restaurativa é focar na reparação do dano diretamente com as partes, sua família e comunidade envolvida,
buscando uma reconstrução das relações rompidas de forma a gerar benefícios mútuos.
22. Círculos de construção de paz: processo de diálogo que trabalha intencionalmente na criação de um
espaço seguro no qual possam ser tratados temas muito difíceis ou dolorosos, fortalecer vínculos por meio
da contação de histórias, além de auxiliar na melhora das relações e resolver diferenças. O processo do
círculo está baseado na hipótese de que cada participante do círculo tem igual valor e dignidade, dando
então voz igual a todos os participantes.
23. Comunicação não violenta: a comunicação não violenta visa trabalhar as relações de um modo mais
autêntico, possibilitando iniciar conversas com conexões com o outro e permitir que as vulnerabilidades
sejam demonstradas, desconstruindo uma posição de modo ataque ou defesa utilizada em nossas vidas ao
longo do tempo, mas que em determinadas circunstâncias não auxiliam no processo de conversação. Na
CNV permitimos que o outro nos entenda e também mostre o que está acontecendo dentro dele, uma vez
que todos estão no processo de vulnerabilidade, podem criar conexões que permitam enxergar tanto as
nossas necessidades e sentimentos não atendidos ou visualizados quanto os da outra pessoa.
 

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

 
Seção I

Dos Princípios
 

Art. 5º As práticas e os instrumentos organizacionais da gestão de conflitos darão suporte à comunidade
para identificação das situações conflitivas bem como orientarão à gestão adequada dos conflitos, e serão
regidas pelos seguintes princípios:
1. Solução do conflito pelo consenso, sempre que possível;
2. Proteção ao sigilo das informações, propostas, documentos, declarações, englobando todos os registros
produzidos durante o processo (confidencialidade);
3. Busca da isonomia entre as partes, com os mesmos critérios de participação entre os envolvidos no
conflito;
4. Respeito à ordem pública e às leis vigentes;
5. Estabelecimento de uma real preocupação pelo conflito e interesse mútuo pelas partes (validação);
6. Prevalência da oralidade nos procedimentos;
7. Necessidade da presença da boa fé, traduzida na sinceridade, lealdade, honestidade, justiça e demais
atributos para que os procedimentos realizados sejam justos e produtivos;
8. Desburocratização para a resolução do conflito (simplicidade);
9. Busca da plena consciência das regras (decisão informada);
10. Independência, autonomia e livre consentimento entre pessoas de promover a gestão adequada do
conflito;
11. Desnecessidade de procedimentos fixos (informalidade);
12. Celeridade na gestão do conflito;
13. Equilíbrio entre as partes envolvidas;
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Seção II
Dos objetivos

 

Art. 6º A PGC a ser implementada no IFBA é amparada nos seguintes objetivos:
1. Implementar a Gestão Adequada de Conflitos no âmbito do IFBA;
2. Disseminar a cultura da paz e harmonia dentro da comunidade, por meio da prevenção, resolução e/ou
transformação do conflito em novas oportunidades;
3. Atuar como empoderamento educacional e social das/os servidoras/es, discentes, docentes, técnicas/os
administrativas/os, terceirizadas/os e colaboradoras/es;
4. Acompanhar e formar facilitadoras/es para aplicação contínua das práticas restaurativas;
5. Oportunizar transformações conflitivas na comunidade IFBA em oportunidades produtivas;
6. Apresentar as premissas estruturantes para iniciar abertura de diálogo com a participação da
comunidade IFBA (gestoras/es, professoras/es, alunas/os, técnico-administrativas/os) acerca da melhor
forma de implementação de programa de gestão de conflitos e cultura de paz, na reitoria e nos campi do
Instituto Federal da Bahia, com fito na administração de conflitos, prevenção e redução da violência no
ambiente educacional.
7. Apresentar alternativas de paz, com ações transformadoras da realidade, acerca da situação vivenciada
no dia a dia escolar, propondo à família, à comunidade escolar, e à sociedade uma nova visão frente à
violência;
8. Demonstrar elementos norteadores que servirão para introduzir o debate acerca da institucionalização
de um programa de cultura de paz para a comunidade IFBA;
9. Apontar a necessidade de analisar junto ao grupo (alunas/os, professoras/es, funcionárias/os, pais e
comunidade) a construção das relações interpessoais, desenvolvendo em conjunto, medidas para a
prevenção da violência no cotidiano social;
10. Transmitir os principais conceitos e valores humanos que são tratados na educação pela paz;
11. Evidenciar a importância de se trabalhar com atividades e propostas de pesquisa e extensão para
envolver o corpo educacional no campo da busca pela prevenção, gestão de conflitos e cultura de paz;
12. Demonstrar a necessidade da criação de um regimento e regulamento interno do programa de gestão
de conflitos com participação da comunidade escolar.
 

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA

 

Art.7º São diretrizes para o fortalecimento da Gestão Adequada de Conflitos no âmbito do IFBA:
1. A melhor conexão entre os campi, os quais podem executar, com base nos pilares do Programa, projetos
e ações de fomento a cultura de paz e gestão de conflitos;
2. A Instituição de Comitês nos campi para execução do Programa;
3. Realização de ações e intervenções com apoio do Comitê Permanente de Gestão de Conflitos, vinculado
à Reitoria, tanto em nível de conhecimentos e experiências, quanto no nível de recursos financeiros.
4. Possibilidade de serem destinados recursos financeiros para seu gerenciamento, assegurando melhor
execução de suas ações;
5. Flexibilidade de atuação, sendo possível a existência de uma equipe multidisciplinar tanto no Comitê
Central quanto nos campi, proporcionando uma rede de apoio entre professoras/es, técnicas/os, estudantes
e comunidade externa.
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6. Possibilidade de servidoras/es computarem carga-horária como atividades de extensão, dos estudantes
serem bolsistas extensionistas, de estabelecimento de parcerias com outras instituições públicas, adesão de
voluntários externos com base em certificação em atividades de extensão, além da realização de eventos,
tais como cursos formativos, oficinas, seminários entre outros, para disseminação das práticas e
interlocução com a sociedade.
7. Garantia da integração entre ensino, pesquisa e extensão, sendo possível realizar ações de ensino,
garantindo-se o processo pedagógico essencial para a educação para a paz, bem como a pesquisa por meio
de grupos de estudos, publicações e eventos de caráter científico.
 

CAPÍTULO IV
DOS PILARES DA GESTÃO DE CONFLITOS

 
Art. 8° O IFBA deve desenvolver um Programa de gerenciamento do conflito pautado na prevenção,
comunicação e proatividade, ancorado em dois pilares basilares de ação:
I - Projetos de prevenção para o desenvolvimento coletivo de uma cultura comunicativa com foco no
clima organizacional e prevenção do conflito;
a) Elaboração de projetos direcionados: a Comunidade escolar (clima organizacional) Servidoras/es e
estudantes (Normas Jurídico-legais e ética nas relações escolares).
II - Projetos de abordagem de conflito, visando assegurar que o conflito seja abordado por meio da
mediação, tendo como princípio a ação dialógica.
 

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS

 

Art. 9º São instrumentos destinados a viabilizar os processos de Gestão Adequada de Conflitos no âmbito do
IFBA a serem elaborados pelos órgãos e comissões responsáveis pela implementação da política no âmbito
institucional:

1. Estruturas de apoio à gestão adequada de conflitos;

2.  Boas práticas de gestão de conflitos e disseminação da cultura da paz: práticas aplicáveis à gestão de
conflitos no IFBA, oriundas de outras instituições e disseminadas por outros órgãos, entidades públicas ou
privadas;

3.  Normas, manuais, procedimentos, ferramentas e técnicas: instrumentos complementares de apoio à PGC,
formalmente definidos pelo Instituto;

4.  Ações de capacitação continuada: ações voltadas ao desenvolvimento de competências relacionadas aos
temas que afetam a Gestão de Conflitos internos;

 

CAPÍTULO VI
DA ESTRUTURA 

 

Art. 10º A PGC do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) deve ser
implementada por seus órgãos, apoiados em uma estrutura organizacional composta pelo Comitê Central 
Permanente de Gestão de Conflitos – CCPGC e pelos Comitês Locais de Gestão de Conflitos-CLGC.
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Seção I
Dos Comitês de Gestão de Conflitos  

 

Art.11 Com base nos princípios reitores desta política de Gestão de Conflitos, o IFBA criará os Comitês
Central e Locais de Gestão de Conflitos, com a finalidade precípua de atuar na resolução dos conflitos de
natureza interpessoal verificados no âmbito do IFBA.
§ 1º Cada comitê deverá elaborar seu regimento interno, com suas respectivas  formas de funcionamento e
metodologias a serem adotadas.
§ 2º No Regimento deve constar o fluxo de ação, para a mediação do conflito, incluindo:
a)  a ciência do caso;
b) o estudo do caso, quanto a sua natureza, ou seja, legal, ético e pedagógico;
c) a escolha do método de abordagem, conforme a especificidade do caso;
d) o detalhamento dos próximos passos, conforme a escolha do método;
§3º Os Comitês deverão criar Grupos de Trabalho para aprofundamento de estudos nas temáticas
pertinentes, para subsidiar a criação de instrumentos e metodologias.
§ 4º Os comitês, periodicamente, uma  vez por semestre ou por ano, poderão  desenvolver Seminário para
socialização das práticas e apresentação de projetos destinados a cultura da paz no ambiente
acadêmico/institucional.

 

Seção II
Do Comitê Central Permanente de Gestão de Conflitos

 

Art. 12 O CCPGC é um órgão permanente, de assessoramento do Gabinete da Reitoria, e será composto
por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, para mandatos de 2 (dois) anos, permitida uma
recondução, indicados entre servidores do IFBA, com a seguinte representação:
a) 1 representante da Ouvidoria;
b) 1 representante da Comissão de Ética;
c) 1 representante da Correição;
d) 1 representante Diretoria de Gestão de Pessoas;
e) 1 representante da Procuradoria Jurídica;
f) 1 representante da PROEN;
g) 1 representante do segmento técnico administrativo;
h) 1 representante do segmento docente;
i) 1 representante do segmento discente;
j) 1 psicólogo (a);
l) 1 assistente social;
m) 1 Pedagogo;
§1º O CCPGC terá um(a) coordenador(a) eleito(a) entre os membros que comporão o comitê.
§2º O CCPGC contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima
da entidade, para prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.
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§3º A composição do CCPGC será renovada, em sua metade, a cada biênio, conforme regras de
alternância definidas em seu regimento interno.
§4º Os suplentes poderão atuar na condição de colaboradores do CCPGC, mediante participação nas
reuniões e execução de trabalhos, devendo substituir os titulares nas suas ausências e impedimentos, e os
suceder em caso de vacância, quando um novo servidor será designado como substituto, para completar os
respectivos mandatos.
§5º A participação no CCPGC constitui prestação de relevante serviço público, não enseja qualquer
remuneração e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do servidor.
§6º Caso algum componente da comissão esteja diretamente envolvido no conflito, a comissão em
consenso nomeará excepcionalmente para o caso, alguém com  igual representação.
Art. 13 Havendo possíveis indícios de prática de irregularidade disciplinar ou ética, o CCPGC deverá,
imediatamente e a qualquer tempo, dar ciência à Correição ou à Comissão de Ética, para a tomada de
providências necessárias, conforme o caso.
Art. 14 O CCPGC reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade mensal, podendo ser convocado, em
caráter extraordinário, por ato de seu Coordenador.
§ 1º As reuniões e deliberações do CCPGC ocorrerão com a presença de, no mínimo, 5(cinco) membros
titulares ou dos respectivos suplentes. 
§2º Caso haja membros lotados fora da sede  da Reitoria, a participação nas reuniões será,
preferencialmente, por videoconferência. 
Art. 15 O CCPGC deverá avaliar os casos encaminhados à sua apreciação em procedimento de caráter
simplificado e restrito, seguindo o seguinte protocolo:
I - distribuição paritária para relatoria, atendendo-se à ordem estabelecida no art. 3º desta Portaria;
II - apresentação de proposta de solução do conflito pelo(a) relator(a); 
III - debate sobre o adequado direcionamento do caso; e, 
IV - deliberação final por consenso dos membros ou por maioria.
Parágrafo único. Das deliberações finais do CCPGC não caberá recurso administrativo hierárquico.
Art. 16  O CCPGC  poderá recomendar às Unidades administrativas do IFBA  procedimentos sobre temas
relacionados à gestão de conflitos, com finalidade preventiva. 
Art. 17  O CCPGC  aprovará seu regimento interno, no qual estabelecerá sua organização e regras de
funcionamento.

 

 Seção III
Dos Comitês Locais de Gestão de Conflitos

 

Art. 18. O CLGC é um órgão permanente, para   assessoramento dos  campi   e será composto por 5
(cinco) membros titulares e respectivos suplentes, lotados no campus para mandatos de 2 (dois) anos,
permitida uma recondução, que serão indicados entre servidoras/es das seguintes representações:
a) 1 representante do segmento técnico administrativo;
b) 1 representante do segmento  docente;
c) 1 representante do segmento discente;
d) 1 assistente social;
e) 1 Pedagoga(o).
§1º  O CLGC  terá um(a) coordenador(a) eleito(a) entre os membros que comporão o comitê.
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§2º O  CLGC contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima
da entidade, para prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.
§3º A composição do CLGC  será renovada, em sua metade, a cada ano conforme regras de alternância
definidas em seu regimento interno.
§4º Os suplentes poderão atuar na condição de colaboradores do CLGC, mediante participação nas
reuniões e execução de trabalhos, devendo substituir os titulares nas suas ausências e impedimentos, e os
suceder em caso de vacância, quando um novo servidor será designado como substituto, para completar os
respectivos mandatos.
§5º A participação no CLGC constitui prestação de relevante serviço público, não enseja qualquer
remuneração e deverá ser registrada nos assentamentos funcionais do servidor.
§6º Caso algum componente da comissão esteja diretamente envolvido no conflito, a comissão em
consenso nomeará excepcionalmente para o caso, com igual representação
Art. 19 Havendo possíveis indícios de prática de irregularidade disciplinar ou ética, o CLGC deverá,
imediatamente e a qualquer tempo, dar ciência ao Comitê Central de Gestão de Conflitos, para a tomada
de providências necessárias, conforme o caso.
Art. 20 O CLGC  reunir-se-á, ordinariamente, com periodicidade mensal, podendo ser convocado, em
caráter extraordinário, por ato de seu Coordenador.
§1º As reuniões e deliberações do CLGC ocorrerão com a presença de, no mínimo, 3 (três) membros
titulares ou dos respectivos suplentes. 
Art. 21 O CLGC deverá avaliar os casos encaminhados à sua apreciação em procedimento de caráter
simplificado e restrito, seguindo o seguinte protocolo:
I - Distribuição paritária para relatoria, atendendo-se à ordem estabelecida no art. 3º desta Portaria;
II - apresentação de proposta de solução do conflito pelo relator; 
III - debate sobre o adequado direcionamento do caso; e, 
IV - deliberação final por consenso dos membros ou por maioria.
Parágrafo único. Das deliberações finais do CLGC caberá recurso administrativo hierárquico para o
CCPGC.
 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art. 22 As iniciativas inerentes ao processo de Gestão de Conflitos no âmbito do Instituto Federal da
Bahia deverão ser efetivadas em ciclos periódicos, em função da complexidade e abrangência dos temas
afetos à Gestão Adequadas de Conflitos e de acordo com os critérios definidos nesta Política.
§1º Esta   Política de Gestão de Conflitos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia, IFBA, deverá estar expressa em todos os documentos do IFBA a serem elaborados ou reformulados
a partir da aprovação da Resolução que normatiza e a publiciza.
§2º Esta Política será desdobrada em outros instrumentos normativos específicos, que deverão preservar a
coerência e alinhamento com os elementos norteadores estabelecidos.
§3º As responsabilidades e competências indicadas nesta Política serão parte integrante do Regulamento
Interno do Comitê Permanente de Gestão de Conflitos.
Art. 23 Conflitos de responsabilidade, exceções, violações e casos omissos a esta Política que
eventualmente surjam em decorrência do processo de implementação da Gestão Adequada de Conflitos
deverão ser submetidos à apreciação do dirigente máximo do IFBA e dirimidos na esfera do Comitê
Permanente, sem restrição à apreciação e deliberação do CONSUP.
Art. 24 Esta Política de Gestão de Conflitos (PGC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) entra em vigor na data de sua publicação.
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