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COLÉGIO DE DIRIGENTES
SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2019

Data: 16/04/2019  Início:9h41  Término: 19h30 Local: Sala de Reunião da Reitoria

Presentes: 

Renato  da  Anunciação  (presidente),  Roger  Ramos  (PRODIN),  Jose  Roberto  (PROEX),   Vanessa

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

Cerqueira (DGCOM), Adolfo Mendes (Euclides da Cunha), Ademir  da Silva Santos (Porto Seguro),

Allan  Edgard (Salvador), Amenaide Silva  (Juazeiro),   Arleno Jose (Paulo Afonso), Aurina Oliveira

(Lauro de Freitas), Beliato Campos (Jacobina), Darilio Pires (Seabra), Dicíola Figueirêdo (Barreiras),

Edna Matos (Santo Antonio Jesus),  Esaú Sena (Ubaitaba), Fabíolo Amaral (Eunápolis),  Guilherme

Duplat  (Jequié),Humberto  Ataide  (Santo  Antonio  de  Jesus),  Handerson  Leite  (Polo  de  Inovação),

Jaime  dos Santos (Vitória  da Conquista),  Marco Antonio  (Santo Amaro),  Raigenis  Fiuza (Feira de

Santana),  Reinaldo  Costa (DGTI),   Robério  Batista  (Irecê),  Rui  Mota (Simões  Filho),  Rui Pereira

(Brumado), Thiago Nascimento (Ilhéus), Wagner Ribeiro (Valença).

Discussões e encaminhamentos: 

1. Decreto nº 9.725/2019 – extingue cargos em comissão e funções- Impacto no IFBA

Discutido o impacto do Decreto nº 9.725/2019 que prever a extinção de cargos em comissão e funções

de confiança  no  Poder Executivo  Federal.   Esclarecido  que as funções extintas  não  pertencem ao

instituto desde 2012, mas, como o governo ainda não tinha puxado, o IFBA utilizou essas funções para

atender a demanda institucional e amenizar as distorções.  Lembrado que já vinha sendo discutido o

remanejamento dos cargos e funções dentro do IFBA. Solicitado que os Diretores Gerais conversem

em seus respectivos campi que as funções serão retiradas pelo MEC (de forma imediata ou até o limite

de 31/07/19).  Ressaltado que é necessário adequar as atividades operacionais, buscando estratégias de

funcionamento  do  campus  e  da  Reitoria  sem  as  funções  até  então  utilizadas  pelo  IFBA

Encaminhamento: constituída comissão, formada pelos servidores Raigenis Fiuza, Rui Santana, Liz

Cerqueira e Fabio Fonteles,  com objetivo de elaborar o Relatório de modelo de gestão do IFBA,

apontando os impactos do Decreto nº 9.725, de 12/03/19, e propondo a composição adequada de

funcionamento dos campi e da Reitoria. Esse documento será apresentado ao CONIF e o MEC pela

Reitoria.
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2.  Orientação para os campi sobre a elaboração do Regimento Interno do campus e Conselho do

Campus.

Reiterado que os campi devem fazer o Regimento Interno conforme o Modelo de Dimensionamento de

cargos e funções da Rede Federal.

3.  Informe DGCOM

Liz Cerqueira fez uma breve apresentação acerca da manutenção permanente do portal e do Decreto

9.756/2019 que institui  o  portal único  “gov.br”  e  dispõe sobre as  regras de unificação  dos canais

digitais do governo federal.

4.  Apresentação da Proposta de Plano de Logística Sustentável (PLS)  do IFBA

Eduardo Santana, Coordenador do PLS, realizou apresentação de orientação do Plano de Logística

Sustentável (PSL).  Informou que, em um próximo momento, a minuta propositiva será encaminhada

para análise  e contribuição dos gestores;  oportunamente, sucederão as discussões necessárias aos

alinhamentos  para  a  então  consolidação  do  PSL do  Instituto;  as demais  ações  (capacitações,

diagnósticos energéticos etc.), necessárias à assertividade do Plano, deverão ser implementadas a partir

da consolidação e aprovação do mesmo. 

5. Comissão  instituída  para  avaliar  os  impactos  do  Sisu  no  IFBA -  apresentação  dos

resultados do trabalho e solução proposta.

Iara Barreto fez a apresentação do resultado dos trabalhos desenvolvidos pela comissão, constituída

pela Portaria n º 2.834, de 31/08/18, para avaliar os impactos da adoção do Sisu como instrumento de

acesso aos cursos de graduação do IFBA. Apresentada análise dos indicadores do IFBA bem como as

seguintes conclusões: falta de indicadores do IFBA nos momentos pré e pós Sisu impedem de verificar

se ocorreram mudanças significativas na evasão desses dois momentos; adoção do Sisu, por si só, não

é responsável pelas altas taxas de evasão do Instituto; necessidade de realização de um estudo mais

aprofundado; poucas as instituições possuem um programa institucional regular de combate à evasão.

Como proposta de mudança na gestão do sisu,  foi apontada: ofertar de 50% das vagas dos cursos

superiores  através  do  Sisu;   ofertar  de  50% das  vagas  dos cursos  superiores  através  de processo

seletivo próprio;  alterar as resoluções, acompanhar e monitorar dos dados para avaliar o impacto das

mudanças; usar nota do Enem como forma de ingresso seguindo calendário próprio e a gestão a cargo

do Departamento de Seleção de Estudantes (DESEL); pensar  ação de divulgação do Sisu; reservar

vagas para pessoas que moram no entorno do campus;  adotar plano de evasão IFBA. O colegiado

debateu as causas da evasão apontando fatores como carga horária pesada dos cursos técnicos, falta de

acolhimento e de mecanismos de apoio para o aluno permanecer no curso, principalmente, no suporte
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as deficiências básicas, e concordando que se trata de um problema multifatorial.  Encaminhamento:

Após  ampla  discussão,  ficou  decidido  manter  100%  SISU  para  2019.2;  e  realizar  reunião  com

Pesquisador Institucional, no inicio de maio, para verificar como Coordenação de Processo Seletivo

pode dar suporte na Gestão do Sisu.

7.  Concurso TAE

André  Rocha  falou  sobre o  Decreto 9.739,  de 28/03/19,   que estabelece  normas  sobre concursos

públicos,   destacando que os pedido de concursos dos órgãos federais deverão atender a itens como

estimativa de impacto orçamentário-financeiro,  quantitativo  de servidores cedidos,  comprovação de

que os serviços não podem ser prestados por terceirizados.

8.  Avaliação das mudanças implementadas no PROSEL2019

Debatida  as mudanças  no  PROSEL como a retirada  da redação onde foi  esclarecido  que foi feito

estudo sobre o desempenho médio dos alunos e constatado que a redação não determinava aprovação

dos  candidatos.   Ressaltada  a  necessidade  de  adotar  estratégias  para  inclusão  e  permanência  dos

alunos.

9.  Informe PROEN

Discutida as dificuldades relacionadas à ausência de intérpretes de libras e as alternativas para suprir as

demandas dos campi como contratação temporária ou a terceirização, porém a primeira requer recurso

de pessoal e a segunda de custeio. Explicado os procedimentos para pós-edital de remoção.

10. Resolução 12/2018 - Modelo de PIT,  RIT e Barema

Informado que a PROEN solicitou a inclusão da Resolução nº 12/2018 no ponto de pauta da próxima

CONSUP para  apresentação  do  estudo  sobre  impacto  da  aplicação  dessa  resolução  que  consta  o

mapeamento de todos os campi, provando que não há possibilidade de implementação dessa resolução

em sua totalidade. Relatado os problemas enfrentados nos campi pela ausencia de documento oficial

acerca do PIT e RIT.  Encaminhamento:  Os representantes do Colégio de Dirigentes no CONSUP

devem  defender  a  Resolução  nº  12/2018  como pauta  prioritária,  a  adoção  de  18  horas  aula,  a

prorrogação  por 6 meses  do prazo  de transição prevista  na resolução  nº 12,  e a  constituição de

comissão para definir PIT, RIT e Barema.

11. Estabelecer diretrizes para regulamentação do processo de transição para os diretores eleitos

e reitoria

Discutida a possibilidade  de normatizar  o processo de transição.  Ressaltado que a transição é ato

discricionário que cabe a cada gestor deliberar sobre tal procedimento.
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12. O que ocorrer

- Informe PRODIN 

Solicitado aos Diretores Gerais que constituam Comissões Locais para atuarem na elaboração do Plano

de Desenvolvimento Institucional PDI 2020-2024 com a máxima  brevidade considerando o grande

volume de trabalho  e o curto prazo  para apresentação do PDI ao Consup que expira em outubro.

Ressaltado que fica a critério de cada diretor pro tempore deliberar pela inclusão do diretor eleito na

referida comissão.

- Convocação para Reunião Extraordinária do Colégio de Dirigentes no dia 24/04/19 para tratar de:

1. Informe PROAP

1.1 Orçamento

1.2 Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC 2020;

2. Digitronco VOIP - Empresa OI – Rui Santana;

3. Aplicação dos recursos do PAAE X Falta de Assistente Social - Rui Santana;

4. Processos de Redistribuição – Fabíolo Amaral;

5. Concurso TAE - Rui Santana;

6. Regulamentação para cobrança das taxas de serviços de natureza acadêmica, administrativa e 

utilização de espaços e equipamentos - Rui Santana;


