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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 

ATA

 

SÚMULA DA REUNIÃO

SÚMULA 01/2021  
 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES - CODIR

 
 
Local: Sala de reunião virtual/ RNP 
Registros da Reunião: A reunião ocorreu via web, sendo os links permanentes fornecidos pela RNP.
Data: 08/03/2021
Hora: 9h
Composição da Mesa: Sob a Presidência da Magnífica Reitora, Profª. Luzia Matos Mota, designada pelo
Decreto do Ministério da Educação de 23/12/2019, publicado no Diário Oficial da União de 24/12/2019,
integraram a mesa:

Aline Sousa Von Beckerath Gabinete

Aline Quaresma Santos Pamponet C. Feira de Santana

Andréa Maria Mano Amazonas C. Santo Amaro

Ângela de Almeida Marnet C. Lauro de Freitas

Cacilda Ferreira dos Reis DAES

Carla Simone Barbosa de Jesus C. Santo Antônio de Jesus

Danilo Santos Souza C. Euclides da Cunha

Eduardo Oliveira Teles C. Camaçari

Elís Fabia Lopes Cabral Gabinete

Esly Cesar Marinho da Silva C. Simões Filho

Fábio Lemos Mota PROAP

Fábio Jesus dos Santos C. Jequié

Fabíolo Moraes Amaral C. Eunápolis
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Felizardo Adenilson Rocha C. Vitória da Conquista

Fernando Santos da Paixão C. Juazeiro

  Genny Magna de Jesus Mota Ayres C. Valença

  Girlene Ecio Damasceno Dias C. Ubaitaba

Gustavo da Silva Quirino C. Barreiras

   Ivanildo Antonio dos Santos PRPGI

  Jancarlos Menezes Lapa PROEN

Jeime Nunes de Andrade C. Irecê

Jenner Miranda de Carvalho PRODIN

Juliano da Silva Lopes Polo de Inovação Salvador

Lais Andrade Souza DGCOM

Luzia Matos Mota Reitora

Marcio Melo de Oliveira DGTI

Marcos Roberto Sousa C. Ubaitaba

Marcilene Garcia de Souza DPAAE

Nelson de Souza Costa Junior C. Seabra

Nívea de Santana Cerqueira PROEX

Philipe Murillo Santana de Carvalho Gabinete

Raul Aleixandre fernandes de Queiroz DGP

Ricardo Alcântara Mesquita C. Jacobina

Rui Pereira Santana C. Brumado

  Sheila Simone Kosminsky Weber Auditoria Interna

  Sílvio Maurício Magalhães Lima C. Paulo Afonso

  Thiago Nascimento Barbosa C. Ilhéus

Vinícius de Matos Rodrigues C. Porto Seguro

Pauta:
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1.  Informes
2. Ordem do dia: 

2.1 Calendário de reuniões 2021;
2.2 Esclarecimentos acerca do lançamento do Edital de fluxo contínuo de Remoção/Redistribuição;
2.3 Descentralização das atividades da DGP;
2.4 Progressão docente durante o período da pandemia;
2.5 Banco de Redistribuição;
2.6 PIT via SUAP: problemas no cômputo da carga horária docente.
   3. O que ocorrer
 
1. Informes
1. Luzia - apresentou a nova Auditora Chefa, Sheila Simone Kosminsky Weber, que assumiu em
substituição à Chefa anterior, que cumpriu todo o prazo possível no cargo.
2. Luzia - falou do orçamento do IFBA, incluindo os cortes para esse ano, e a emenda de custeio que será
dividida entre o IFBA e IFBAIANO.
3. Elís Lopes - falou sobre a captação de recursos por emendas parlamentares que está em discussão junto
ao CONIF, através de seus assessores Fernanda e Alexandre, para uma capacitação aos gestores do IFBA e
IFBAIANO. O objetivo é em abril ter esse momento de capacitação no âmbito do CODIR.
4. Fábio - salientou a necessidade de evitar o uso dessas emendas de custeio para contrato de serviço
continuado. Luzia ressaltou que a emenda será de execução para esse ano.
5. Luzia - relata que, quanto à assistência estudantil a informação que obteve é de que não houve corte.
Para a assistência estudantil foi mantido 1/12, no mesmo valor necessário para manter todas as despesas
mensais. Ressaltou que Cacilda (DAES), dará informações mais específicas acerca da matéria.
6. Raul - informou que em reunião com a SETEC/MEC acerca de provimento, quanto ao concurso
público poderia iniciar os procedimentos. Ainda não existe a autonomia para prover os cargos
porque ainda não saiu a LOA, mas poderá iniciar os procedimentos para a realizaçã o do concurso público,
tendo em vista que o IFBA não tem mais lista para convocações, está se utilizando apenas de
aproveitamento de outras instituições e redistribuições. Um dos objetivos é lançar um edital de concurso
público e será necessária ajuda de todos os campi na organização e planejamento desse edital.
Continuamos com provimentos através de aproveitamento junto a algumas instituições como o
IFBAIANO. O concurso será para as categorias docente e TAE.
7. Philipe - informa que na 1ª Reunião da Câmara de Ensino tinham 10 PPCS para apreciação mas foram
avaliados somente 5, que estarão sob apreciação na próxima reunião do CONSEPE já com parecer da
Câmara de Ensino. Informou ainda que a Resolução nº 01 traz impactos no ensino médio integrado, que
deve ser mantido, mas com reformulações. Os trabalhos deverão ser ajustados a essa nova resolução
através de comissões de trabalho. 
8. Luzia - informa que o Plano de Metas ainda não foi apresentado porque não temos a LOA, mas ressalta
que é necessário relacionar o Plano de Metas ao PDI, bem como ajustar o PDI que não traz alguns pontos
importantes para execução dos projetos. Solicita que os DGS contribuam e tragam essas alterações ou
inclusões para o PDI. Os campi estão recebendo também solicitações acerca de planejamento a médio
prazo em possível retorno híbrido, construção de relatório para caracterizar os limites e condições nessa
possível volta híbrida.
9. Será apresentada um remanejamento do pessoal na gestão para atuar em áreas que precisavam de
reforço para melhorar a performance. Philipe será Assessor Especial do Gabinete para assuntos
acadêmicos. Jancarlos assumirá a PROEN e Ivanildo assumirá a PRPGI. Rivailda assumirá a Diretoria de
Pesquisa, a servidora Deise, docente de Vitória da Conquista assumirá a Diretoria de Pós-Graduação e
Deise Piaú, assumirá a Diretoria de Inovação. Na PROEN assumirá a Diretoria de Ensino Técnico e
Tecnológico, a servidora Indaiara.
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10. Fabíolo - solicita que seja esclarecido acerca do tema do TED 9040 que está sendo veiculado nas redes
sociais e na mídia. Profa. Luzia esclarece que o TED foi empenhado sem que tivesse qualquer informação
passada para a atual gestão, não havia qualquer documento ou qualquer análise que demonstrasse a
possível oferta de 5000 vagas sem que os municipios tivessem qualquer ingerência. Que ao assumir se
deparou com esse TED com os valores pactuados dos cursos muito abaixo do previsto. Não haveria
recursos para arcar com todos os custos com os profissionais necessários, e não era possível alterar o
quantitativo de vagas e nem do valor do TED. Por isso foi tomada a decisão de não ofertar esses cursos,
desistir da pactuação, após todo um estudo de viabilidade. Esse ano vamos nos candidatar a esse TED mas
de forma exequível, sem precarização do ensino. Ainda sobre esse ponto, Nívea Cerqueira, PROEX,
informa que a decisão foi tomada após um estudo de viabilidade e de reunião junto à SETEC/MEC em que
foi apresentada as fragilidades acerca do pactuado, mas informado que o IFBA teria que manter o
quantitativo de vagas e preservado o volume de recurso. Não existe no projeto a informação de que as
vagas pactuadas seriam ofertadas a mulheres em condição de vulnerabilidade e para detentos.
11. A nova chefa da Auditoria, Sheila Simone Kosminsky Weber se apresentou.
2. Ordem do dia:
2.1. Calendário das Reuniões 2021. A sugestão de Profa. Luzia é que as reuniões do CODIR ocorram um
dia antes das reuniões do CONSUP, com as seguintes datas das reuniões do CODIR:
- 12/04/2021 - 2ª Reunião Ordinária;
- 15/06/2021 - 3ª Reunião Ordinária;
- 24/08/2021 - 4ª Reunião Ordinária;
- 26/10/2021 - 5ª Reunião Ordinária;
- 14/12/2021 - 6ª Reunião Ordinária;
OBS.: Eduardo Teles sugere alteração de 15/06 para 11/06, o que foi aceito. Nelson sugere a alteração de
14/12/2021 para 13/12/2021, que também foi aceito. Aprovado então o seguinte calendário:
- 12/04/2021 - 2ª Reunião Ordinária;
- 11/06/2021 - 3ª Reunião Ordinária;
- 24/08/2021 - 4ª Reunião Ordinária;
- 26/10/2021 - 5ª Reunião Ordinária;
- 13/12/2021 - 6ª Reunião Ordinária
2.2 Esclarecimentos acerca do lançamento do Edital de fluxo contínuo de Remoção/Redistribuição:
Philipe - relata que as atividades com o objetivo de lançamento deste edital iniciou-se em março de 2020,
que atualmente já se encontra com o sistema finalizado. Já foi realizado também o levantamento de vagas
docentes. Foi finalizada uma proposta de banco de intenções para docentes e TAEs. Até a segunda
quinzena de março seria possível fazer novos testes no sistema de acordo com a nova regulamentação.
Apresentou a minuta do Regulamento.
Luzia - Faz encaminhamento para este regulamento. O documento esta sendo apresentado para que o
CODIR tome ciência de como esta este fluxo contínuo. A previsão para docente é para o mês de abril e
depois para TAE. A secretaria do CODIR encaminhe documento para todos os diretores e diretoras e
depois seja realizada compilação para ser encaminhado ao PROJUR. Há ilegalidade na Resolução 19,
referente a delegação do Gestor, para servidor ocupar cardgo de CD e FG.
Philipe - Solicita aos colegas dirigentes que tranquilize os aprovados, não especificamente aos
homologados no edital de remoção. O ponto mais grave é o de Ciências da Computação onde há maior
necessidade. Não anulará as aprovações anteriores. A perspectiva é realizar a primeira chamada pública
em maio.
Raul - Informa que o processo de remoção TAE será mais tranquilo comparado ao de docente, que é mais
complexo. O edital será fechado esta semana e até a segunda quinzena de abril, realizará o primeiro
lançamento.
2.3 Descentralização das atividades da DGP
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Luzia - Informa que este ponto compõe o modelo de gestão e esta descentralização dará autonomia aos
campi. O objetivo não é retirar a demanda da reitoria, mas centralizar para que fique mais próximo dos
servidores. O modelo atual dificulta o fluxo da atividade de gestão de pessoas. Haverá acompanhamento
constante até que ocorra alinhamento total do fluxo. Apresenta-se proposta de descentralização, que será
realizada em etapas.
Raul - O objetivo é descentralizar a execução de atividades que estão na DGP e podem ser realizadas nos
campi. Apresenta em tela a proposta de planejamento inicial para 2021 com a descentralização.
Eduardo - Em reunião com a equipe, informou-se preocupado em relação ao alinhamento destas
atividades. Informa que precisará de atenção no que refere-se a forma da realização da descentralização,
visto o número reduzido de servidores, não apenas na CGP mas no Campus, como um todo, dado o déficit
existente. A descentralização das atividades alinhadas/sincronizadas com a recomposição das CGPs é
essencial.
Nelson - Concorda com a preocupação de Eduardo em relação ao número reduzido de servidores. Em seu
campus a maioria das movimentações foram verbais. É de desconhecimento que existe portaria
registrando esta informação. Gostaria de maiores informações a respeito para, caso haja alguma
irregularidade, que esta possa ser regularizada.
Marcio - Esta descentralização é um objetivo inicial da gestão. Informa que não localizou na apresentação
o mometo em que o SUAP será envolvido neste processo de descenrtalizção, que é uma importante
ferramenta neste processo. O módulo de gestao de pessoas é a porta de entrada, através do cadastro do
servidor. É necessário que existam ajustes, mas este ainda não esta institucionalizado, acha interessante
incluir esta demanda.
Raul - É um ponto importante o pessoal a ser designado aos CGCs dos campi. Esta descentralização será
alinhada de acordo com a realidade, baseada nas devolutivas destes. O objetivo é que este processo seja
desenvolvido de forma satisfatória e eficiente para ambas as partes. Registra que, por lapso não incluiu no
cronograma a inclusão do SUAP, mas de fato esta é uma ferramenta muito importante e conta com o apoio
da DGTI para esta empreitada. Quanto ao processo de movimentação interna: o correto é que toda
mudança de setor tenha registro em Portaria. Se isso é feito de forma interna, acredita que não haja
problemas. Isso precisa ser registrado também em SUAP e SIAG além dos respectivos boletins internos de
pessoal ou internos de serviços.
Carla - Aprova a ideia de descentralização e enfatiza a preocupação em relação ao número de servidores
para este processo. Propõe que seja analisada a realidade dos campi, em relação ao número de servidores
para a viabilidade desta descentralização.
Rui - Aprova o projeto de descentralização. Ressalta os cuidados que precisam ser tomados para não haver
sobrecarga.
Andrea - Informa que a descentralização é uma iniciativa positiva. Relata o histórico negativo de
atendimento com a DGP (sem sistema, sem atendimento telefônico). Acredita que a descentralização
facilitará principalmente no atendimento presencial, mas precisa ter cuidado no processo, devido ao
reduzido número de servidores. Informa que não houve transição em muitos campi.
Girlene - Registra que o campus de Ubaitaba é precarizado. Cita que um campus como Ubaitaba recebe as
mesmas demandas que o campus de Salvador. Faz-se necessário observar a realizadade de cada campus e
a descentralização seja distribuída de acordo a esta.
Raul - Compreende a preocupação registrada por todos. A DGP está atenta as particularidades e
realidades de cada campus. A inserção de pessoas não será aleatória. A descentralização é um movimento
para o IFBA de modo geral. Será realizada de acordo com a realidade de cada campus.
Luzia - O objetivo é realizar a descentralização de forma ordenada e consciente. Tem consciência que a
maioria dos campi estão com número de TAE abaixo do estabelecido. Em diálogo/acompanhamento com
os campi, serão verificadas as demandas que podem ser absorvidas por cada campus.
2.4 Progressão docente durante o período da pandemia.
Fabíolo - Gostaria de verificar se há pertinência, considerando o cenário da pandemia, se seria interessante
fazer uma normativa para progressão durante este período.
Luzia - Questiona se seria possível a flexibilização do barema durante este período.
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Fabíolo - Confirma que seria este encaminhamento.
Danilo - Informa que esta flexibilização foi uma das pautas discutidas em reunião com a CPPD.
Luzia - Esta demanda pode ser encaminhada através da DGP para a CPPD. Pode ser colocado em pauta
para a flexibilização deste barema, em função da pandemia.
Raul - Informa que a passagem pelo CONSUP se dá ao fato de respeitar o fluxo dos processos.
2.5 Banco de Redistribuição
Luzia - A redistribuição precisa partir da ADM e não mais do servidor. Esta é a ultima forma de
movimentação de um servidor. O IF Baiano, por exemplo, antes de redistribuir, roda por duas vezes o
edital de remoção fluxo contínuo.
Pablo - Apresenta o fluxo em site e Banco de Intenções de Redistribuição em tela.
Luzia - Informa que o cadastro no banco não significa a concretização da redistribuição, pois esta ocorrerá
de acordo com a necessidade da ADM.
Rui - Questiona se a parte de remoção tem seguido o mesmo contexto deste banco de intenções.
Luzia - Informa que remoção segue o fluxo discutido anteriormente nesta reunião. Sugere que seja
colocada em pauta, para a próxima reunião, a condição das equipes multidisciplinares nos campi. O
levantamento está sendo realizado pelo DPAAE.
2.6 PIT via SUAP: problemas no cômputo da carga horária docente.
Philipe - Apresenta em tela breve turorial do Módulo PIT/RIT no SUAP.
Fernando - No caso de atividade remota, as atividades sincrônas e assincrônas são lançadas de forma
diferente.
Philipe - Para a caderneta não faz diferença, o importante é a carga horária.
Raul - Como computar as horas de preparação das aulas (vídeos)?
Philipe - Infelizmente não há como computar todas as horas utlizadas no planejamento. Mas existe a regra
para o dobro de hora/aula para planejamento. É possível dialogar no que é permitido em legislação.
Luzia - Registra que o objetivo deste ano é organizar e dar fluência aos processos.
3. O que ocorrer
Assistencia estudantil.
• Nelson - A pauta é referente a continuidade do auxílo emergencial estudantil. Solcita que o envio ao
MEC, para troca de rubrica, seja encaminhado imediatamente após a solicitação dos campi. Gostaria que o
pagamento ocorresse dentro do mês de empenho.
• Carla - Solicita informações do motivo pelo qual o campus Santo Antonio de Jesus teve um corte
superior a 50% em seus recursos.
• Fernando - Registra que houve queda no número de alunos, em relação ao ano anterior e acredita que
esta redução seja consequência deste fato. Para atividade não presencial, é possivel administrar os
recursos, mas em caso presencial, ficaria inviável.
• Luzia - Foi um equívoco a distribuição da assistência estudantil. Será revisto. Será utilizado o percentual
segundo o SETEC.
• Danilo - Solcitia que seja posto como encaminhamento esta informação para os campi
efetuar divulgação.
• Nívea - Sinaliza em relação a mobilização da PROEX com a extensão na plataforma Nilo Peçanha, para
que haja reflexão nas ações que ocorrem nos campi.
• Cacilda - Reforça para encaminhamento do levantamento de cada campus, das equipes multicampi ate
dia 11/03. Em relação ao retorno do auxílio: a DGCOF informou que houve alteração no repasse dos
recursos que será uma vez por mês. O que foi posto em relação a troca de assinaturas foi encaminhado.
Verificaram a diferença referente ao campus SAJ, os reajustes serão feitos. Recomenda precaução na
decisão do tipo de auxilio digital tipo I e II.
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• Marcio - Ressalta que este módulo foi construído para atender ao auxilio emergencial estudantil e de
forma rápida, então este, está sujeito a falhas. Não é o mesmo módulo para a assistência estudantil ainda.
Em relação aos tablets o processo licitatório para aquisição dos 1700 equipamentos, percebeu-se o
direcionamento do fabricante para um fornecedor, o que motivou o cancelamento do pedido. Havendo a
necessidade de aquisição, será necessário realizar novo processo.
• Cacilda - Informa que a avaliação a respeito do módulo foi positiva.
• Nelson - Questiona a respeito das alternativas diante os prazos para pagamentos dos auxilios, para não
paralizar as atividades da AENPs.
• Cacilda - A perspectiva é de realizar amanhã (09/03), o encaminhamento das solicitações dos campi.
• Luzia - Registrou e vai buscar assistência da DGCOF para esta questão e repassará no grupo.
• Carla - Questiona se haverá alteração no orçamento destinado ao campus SAJ. Se haverá manifestação
da DGCOF.
• Luzia - Afirma que j foi autorizado e a DGCOF enviará a planilha a ser utilizada.
• Felizardo - Informa que pretende realizar capacitação de servidores. Será possível utlizar recursos do
campus? Como está sendo pensado estes recursos por parte da Reitoria?
• Luzia - Será estimulado que os campi, a partir do PDD realizem suas capacitações, mas que não deixem
para o final do ano. Para este ano, será verificado o que pode ser feito de benefício geral do Instituto e
solcitiará aos campi os projetos de melhoria individuais. Solicita que o questionamento das duas
prioridades de cada campus seja respondido e a medida que os recursos sejam liberados para execução
destes. Havedo custeio a mais pode ser transformado em capital como foi realizado no ano anterior, por
este motivo, o planejamento precisa ser o mais preciso possível.
• Philipe - Informe a respeito do PROSEL 2021. Apresenta em tela. Comunica a respeito de sua saída da
Pró-Reitoria de Ensino e sua substituição por Jancarlos.
• Luzia - Informa que enviará um mapa do IFBA, que está em construção, para que sinalizem se existe a
necessidade de alterações ou correções. Assim que estas forem realizadas será encmainhado a DGCOM
para publicação.

 

Em 09 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO SANTOS DA PAIXAO, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 09:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA
MESQUITA, Membro Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 09:30, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NIVEA DE SANTANA CERQUEIRA, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 06:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JEIME NUNES DE ANDRADE, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 09:33, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por MADILENE GANDARELA SOARES, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 06:49, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 06:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO OLIVEIRA TELES, Membro
Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 07:01, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GENNY MAGNA DE JESUS MOTA
AYRES, Membro Colégio de Dirigentes, em 12/04/2021, às 11:38, 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 1821315 e o código CRC 05627230.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Membro Colégio
de Dirigentes, em 04/06/2021, às 14:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREA MARIA MANO AMAZONAS, Membro
Colégio de Dirigentes, em 04/06/2021, às 14:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLA SIMONE BARBOSA DE JESUS, Membro
Colégio de Dirigentes, em 04/06/2021, às 14:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MADILENE GANDARELA SOARES, Membro Colégio
de Dirigentes, em 04/06/2021, às 14:38, conforme decreto nº 8.539/2015.
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