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Presentes: 

Renato  da  Anunciação  (presidente),  Roger  Ramos  (PRODIN),  Marco  Antonio  (PROEX),  Vanessa

Mendes  (PRPGI), Jaqueline  Oliveira  (PROEN), Paulo  André (PROAP), Andre Rocha (DGP),  Liz

Cerqueira (DGCOM), Luiz  Machado (DGTI),  Eliene  Cerqueira (Auditoria  Interna),  Fabio  Fonteles

(DEAP/DGP),  Albertino  Ferreira  (Salvador),  Amenaide  Silva  (Juazeiro),  Esdriane  Viana  (Paulo

Afonso), Darilio  Pires (Seabra),  Dicíola  Figueirêdo (Barreiras),  Edna Matos (Santo Antonio Jesus),

Esaú Sena (Ubaitaba), Fabíolo  Amaral (Eunápolis),  Handerson Leite (Polo de Inovação), Jaime  dos

Santos (Vitória da Conquista), Raigenis Fiuza (Feira de Santana), Robério Batista (Irecê), Rui Mota

(Simões Filho), Rui Pereira (Brumado), Thais Leite (Euclides da Cunha), Thiago Nascimento (Ilhéus),

Valdex Santos (Jequié), Wagner Ribeiro (Valença).

Discussões e encaminhamentos: 

1. Informe PROAP

1.1 SIADS

Informado o andamento do processo de implantação do SIADS (Sistema Integrado de Administração

de Serviços) que tem objetivo de realizar o controle completo e efetivo de estoques de materiais, bens

patrimoniais  e  serviços  de  transporte.  Nessa  primeira  etapa  está  sendo  implantado  o  módulo  de

almoxarifado. 

1.2. Orçamento

Relatada as ações adotadas pela Reitoria acerca do contingenciamento. Discutida elaboração de uma

planilha  para  ser  apresentada  ao  Ministro  contendo  as  informações  repassadas  pelos  campi  com

objetivo  de fazer  o histórico das despesas  institucionais  nos últimos quatro anos,  demonstrando as

ações de economicidade adotadas na instituição e buscando a sensibilização em relação à liberação do

orçamento. Diretores Gerais foram orientados a adotar ações para amenizar uma possível despesa sem

receita.
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2. Informe PRPGI

Comunicado que o SICTI (Seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação) do IFBA será

realizado  em 30/10/19 no  Campus  Salvador  e  Vitória  da Conquista  sendo  que esses  campi  foram

escolhidos devido ao critério de custo. Ressaltado que os bolsistas receberão auxilio pago pelo campus.

Solicitada a padronização da nomenclatura da Coordenação de Pesquisa no campus.

3. Informe PROEN

Apresentado o status de inscrição no PROSEL, alertando para importância de intensificar o trabalho. 

Informado  que  será  constituída  comissão  eleitoral  do  CONSEPE.  Ressaltado  que  é  importante  a

atualização do número de discente no Sistec. Discutida a Liminar da Defensoria Pública em favor dos

alunos  para  emissão  certificado  de  conclusão  do ensino  médio  independentemente  de estágio.  No

momento a instituição é obrigada a cumprir e os diretores gerais foram orientados a reunir os pais para

explicar impacto dessa medida.

4. PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 

Discutida mudança no cronograma do PDI que foi aprovada pelos Diretores Gerais. Encaminhamento:

Propor alteração no cronograma do PDI e encaminhar para aprovação do CONSUP por ato ad refe-

rendum.

5. Movimentação de pessoal

Discutidas ações para reposição de pessoal através de Banco de Intenção de Remoção e Edital de

Redistribuição como processos transparente e democrático.

6. Representante do Colégio de Dirigentes no CONSUP

Encaminhamento: Resgatar histórico de votação da representação do CONSUP em 2016 e verificar

se tem diretores votados para assumir a atual representação no CONSUP. Caso contrário, realizar a

eleição na próxima reunião do Colégio de Dirigentes.

7. Relatório sobre estudos da distribuição de CDs e FGs no âmbito do IFBA  

Apresentado  relatório  final  sobre  análise  da  distribuição  de CDs e  FGs nos  campi  e  na  Reitoria,

propondo  metodologias  de  ajustes  à  portaria  N°  246/2016/SETEC/MEC.Encaminhamento:  Fazer

adequação  das  funções  no  âmbito  do  IFBA  em  até  90  (noventa)  dias.  Reconduzir  a  comissão

constituída pela Portaria nº 1902, de 16/04/19, para fazer o acompanhamento dessas ações.


