
                                       

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                      ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
                                                              DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA   
                                                              EM 31 DE MAIO DE 2011 
                                                                                                                     

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, às oito horas, foi 1 

realizada a 2ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal 2 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, 3 

nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina 4 

Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante 5 

titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante 6 

suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; 7 

representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante titular 8 

do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional 9 

e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Joilson Cruz da Silva; representantes titulares 10 

dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro 11 

– Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero 12 

Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – 13 

Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; representantes 14 

titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Profª Rosicler 15 

Teresinha Sauer, Prof. José Jorge Mendes de Freitas, Prof. Jorge Costa Leite 16 

Junior; representante titular docente do Ensino Superior, Dr. Marcus Vinícius 17 

Teixeira Navarro; representantes titulares discentes da Educação Profissional 18 

Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira e Sra. 19 

Franciela Rosa de Jesus; representantes titulares dos servidores técnico-20 

administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sr. Wallace Neves de Miranda 21 

e Sr. Acimarney Correia Silva Freitas. Compareceu também à reunião, como 22 

ouvinte, a Sra. Sheila Simone Kosminsky Weber, Coordenadora de Auditoria 23 

Interna em exercício. Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof. 24 

José Donizete Borges – MEC; Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; Dr. 25 

Augusto César Rios Leiro - UNEB; Dr. Handerson Jorge Dourado Leite - 26 

docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica; Sra. Cristina Alves Pinto - 27 

discente do Ensino Superior; Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos e Sr. Paulo 28 

Roberto Nilo Dantas – servidores técnico-administrativos. Os trabalhos desta 29 

sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Apreciação e 30 

aprovação da Ata da Reunião de 29/03/2011, aprovada. 02. Ordem do Dia. 31 
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As apresentações dos itens, a seguir, serão acompanhados pelos Conselheiros 32 

através de projeções no data show. 2.1 Planejamento da Pró-Reitoria de 33 

Ensino, dos anos 2011 e 2012. Atendendo à solicitação deste Conselho, na 34 

reunião realizada em 29/03/2011, a Profª Lybia Rocha dos Santos, Pró-Reitora 35 

de Ensino, fez a explanação do documento intitulado Planejamento Metas e 36 

Ações PROEN 2011 – 2012, apresentando vinte e uma metas para esse período, 37 

estando discriminadas as ações para cada uma delas. Depois da explanação, 38 

houve as seguintes manifestações: a Conselheira Natália procurou saber qual o 39 

percentual da taxa de evasão nos cursos do IFBA, respondendo a Profª Lybia 40 

que está em torno de 30%; a Senhora Presidente falou que o Acordo de Metas, 41 

firmado com o MEC, o IFBA deverá atingir uma taxa de aproveitamento de 80 a 42 

90%, num prazo bastante razoável, pretendendo que este Instituto alcance 100% 43 

de aproveitamento, pois entende que a educação pública deve ter esse índice de 44 

qualidade; o Conselheiro Marcus acha que, no Ensino Superior, a evasão é de 45 

50% e a dos semestralizados está em torno de 10%; o Conselheiro Albertino 46 

explicou que os cálculos são feitos dentro do ciclo normal, previstos para os 47 

cursos, mas como o IFBA possui muitos estudantes, que trabalham, mesmo 48 

estando semestralizados, não cursam o total de disciplinas, então o grande 49 

impacto é no primeiro semestre, tanto para o técnico, quanto para o médio e o 50 

superior. Explicou que, no Campus de Salvador, a repetência na 1ª Unidade para 51 

os Cursos Técnicos Integrados é de 10%, por isso o Campus chamou a mais esse 52 

mesmo percentual de alunos. Informou que no 1º ano, o índice de repetência foi 53 

de 29%, no 2º, 12%, no 3º, menos de 6% e no 4º, 1,2%; o Conselheiro Marcus 54 

disse que, conforme dados do Relatório de Gestão, dos vinte e um cursos 55 

superiores, 20% deles possuem uma concorrência menor que cinco candidatos 56 

por vaga. Quanto à meta, apresentada pela Pró-Reitora de Ensino, no sentido de 57 

ampliar, no mínimo, 10% das vagas da EJA, acha que não adianta porque todos 58 

esses cursos têm uma concorrência muito baixa. Já os Cursos Técnicos, 59 

Integrados e Subsequentes, 70% deles possuem 05 (cinco) candidatos por vaga. 60 

Sugeriu que, se possível, a Pró-Reitora de Ensino faça uma nova apresentação 61 

do Planejamento, para atendimento dos seguintes dados: - elaborar tabela 62 

constando os itens do Termo de Metas, indicando a situação atual de cada 63 

indicador, qual a meta, em que tempo e a taxa de crescimento anual; comunicar 64 

a meta sobre a baixa procura por cursos; incluir a informação de quais, 65 

quantos e quando os cursos serão criados; inserir a disponibilidade de vagas e 66 

recursos por campus novo, bem como a previsão de cursos. Propôs também a 67 

inclusão do quantitativo de vagas de professores, bem como a perspectiva da 68 

criação de cursos nos campi, para se fazer uma avaliação global; o Conselheiro 69 

Albertino comunicou que os Cursos Técnicos terão um incremento no Plano de 70 

Metas, por conta dos campi novos, devendo cada campus ter um Curso 71 

Integrado, EJA, Subsequente e um Superior de Licenciatura ou Tecnólogo. 72 

Informou também que este Instituto está num bom momento de expansão, por 73 

exemplo, a Assistência Estudantil do Campus de Salvador passou de duzentos e 74 
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setenta mil atendimentos para um milhão e seiscentos mil, devendo até os 75 

estudantes do Ensino Superior, receber auxílio transporte e alimentação, 76 

compreendendo almoço e janta. Disse que a Instituição irá oferecer merenda por 77 

conta do FNDE, bem como trinta e duas bolsas estão sendo oferecidas pela 78 

Fundação Clemente Mariano, além da Fundação Bom Aluno que está assistindo 79 

dezesseis alunos. Destacou que já tem estudante recebendo auxílio moradia. 80 

Falou que a questão da evasão pode ser resolvida com ações simples e alguns 81 

cursos, principalmente, os do PROEJA, podem ser divulgados na igreja católica, 82 

através da homília do padre; a Conselheira Solange falou que observou nos 83 

pronunciamentos aqui feitos que existe a possibilidade de oferecer, reduzir ou 84 

ampliar Cursos da Educação Profissional, a depender do número de alunos em 85 

sala de aula, de acordo com a oferta e de acordo com a demanda. Já para a EJA, 86 

acha que é um grande desafio não só para o governo, mas para todos os outros 87 

ofertantes e aí, no caso, como sistema indústria, ela como ofertante da EJA, 88 

enfrenta um desafio grande. Disse que a última Lei de Diretrizes e Bases confere 89 

ao individuo um direito a educação, independente da idade, colocando a EJA 90 

como uma Modalidade da Educação Básica, ocorrendo que, muitas vezes, as 91 

próprias pessoas não se conscientizam de que deve exercer esse direito e não o 92 

fazem por falta de perspectiva de um processo de educação pelo qual passou. 93 

Salientou que a EJA vem como um grande desafio institucional, porque ela está 94 

ligada diretamente com todas as outras metas de qualificação profissional, que 95 

se precisa hoje no Brasil. Acha que a posição a ser seguida em relação a esses 96 

Cursos é a de que a demanda não é espontânea, precisa ser induzida e esse 97 

público precisa ser retido inclusive isso já foi reconhecido em alguns 98 

documentos, elaborados por todos os estados que se prepararam para a 99 

Conferência de Jovens e Adultos, a última realizada em Belém; o Conselheiro 100 

Jorge Moreira comunicou que, amanhã, haverá no campus de Porto Seguro a 101 

eleição para a escolha do Diretor do Grêmio Estudantil, sendo ele um dos 102 

candidatos e uma de suas metas é que alunos visitem escolas estaduais e 103 

municipais, para  a divulgação das propostas dos cursos do IFBA junto aos 104 

estudantes, incentivando-os a participarem do processo seletivo. A Senhora 105 

Presidente, ao final da discussão, manifestou-se favorável à sugestão do 106 

Conselheiro Marcus de que seja feita uma nova apresentação do Planejamento 107 

pela Pró-Reitoria de Ensino, para a complementação dos dados sugeridos neste 108 

item e para os Conselheiros terem uma melhor compreensão do trabalho. 109 

Terminada a apresentação, a Profª Lybia ausentou-se da reunião. 2.2 Projeto 110 

Pedagógico do Curso Técnico em Eletrônica, Modalidade Subsequente, do 111 

Campus de Vitória da Conquista. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo 112 

nº 23279004493/2011-53).  O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 113 

informa que o Diretor Geral do Campus solicita retificação desse Plano, para 114 

análise e posterior aprovação. Comunicou também que a proposta está 115 

devidamente formatada, estando todos os itens em conformidade com a 116 

legislação em vigor. No Parecer, constam quinze itens, recomendando ajustes 117 
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inclusive o que se refere à exclusão da possibilidade de substituição do estágio 118 

pelo trabalho final de curso. Salientou que o referido Campus dispõe da 119 

infraestrutura recomendada pelo Catálogo Nacional do Curso Técnico e o corpo 120 

docente apresentado é bastante qualificado, contando em quase sua totalidade 121 

com professores pós-graduados. Ao final, sugeriu a aprovação do Plano de 122 

Curso Técnico de Nível Médio em Eletrônica, eixo tecnológico Controle e 123 

Processos Industriais, Modalidade Subseqüente ao Ensino Médio, com 1211,25 124 

horas teórico-práticas e 360 horas de estágio, a partir do ano letivo de 2010, com 125 

as alterações propostas no Parecer. Depois da apresentação do Parecer, o Relator 126 

falou que a obrigatoriedade do estágio deve permanecer para os Cursos 127 

Técnicos, Subsequentes. Em seguida, informou que encaminhou o Plano com as 128 

alterações, constantes do Parecer, para a Secretária do CONSUP.  O Conselheiro 129 

Paulo Marinho explicou que esse Curso foi o primeiro implantado em 1996 e 130 

está sendo revisado em virtude da nova legislação. Informou que lá no Campus 131 

já se pensa em oferecer Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu nessa área. O 132 

Parecer foi aprovado. 2.3 Projeto do Curso Técnico em Informática, 133 

Modalidade Subsequente, do Campus de Camaçari/Núcleo Avançado Dias 134 

D’ Ávila. Relator: Conselheiro Jorge Leite. (Processo nº 23279004495/2011-135 

42). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o Plano 136 

contempla os requisitos mínimos, atendendo inclusive os requisitos estruturais e 137 

de acervo bibliográfico. Apresentou algumas recomendações, para a melhoria do 138 

projeto: a) modificação do termo “Concluinte” para “Egresso”; b) na página 12, 139 

um dos requisitos de obtenção do diploma citado é o Trabalho de Conclusão de 140 

Curso (TCC), que embora citado no texto, não seja especificado o teor básico de 141 

tal trabalho, se desenvolvimento de sistemas, conforme sugere o certificado de 142 

conclusão ou uma pesquisa na área de informática. Acha que precisa ficar claro 143 

o que se espera do estudante para a realização de atividade profissional. Sugeriu 144 

a aprovação do Projeto, mediante as adequações propostas. Depois da 145 

apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Relator falou que 146 

tem sido usual o TCC constar em Planos de Cursos Subsequentes, nesse, por 147 

exemplo, consta de forma não detalhada, o que não concorda; o Conselheiro 148 

Jorge Moreira disse que a maioria dos estudantes do Curso Técnico, 149 

Subsequente, trabalho, tendo mais dificuldade de realizar o estágio, até por não 150 

ser remunerado. Comunicou que no Curso de Alimentos, do Campus de Porto 151 

Seguro, o TCC compreende desde a criação de produtos, até a pesquisa em 152 

laboratório, desenvolvimento de produto, dependendo muito da orientação do 153 

Coordenador do Curso; o Conselheiro Paulo Marinho manifestou-se no sentido 154 

de que não deve ter uma regra geral para o TCC, tendo em vista que o Plano em 155 

Informática tem um contexto diferente dos Planos em Eletrônica, Eletrotécnica, 156 

Mecânica e o Relator tem autonomia para fazer essa avaliação; o Conselheiro 157 

Marcus salientou que deve ser garantido o ensino, com um mínimo de 158 

qualidade, para a população na situação social e cultural em que ela se encontra 159 

e o estudante, que trabalha, deve verificar qual o curso que pode fazer. Falou 160 
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também que o estágio geralmente é procurado pelo estudante, quando deveria a 161 

Instituição firmar convênio para esse fim. Citou que no Curso de Tecnólogo em 162 

Radiologia a luta foi grande, mas se conseguiu, através de convênio, garantir a 163 

oferta de estágio por muitos anos. Acha que vale a pena o estudante ter a prática 164 

do estágio, e não fazer o TCC só por ser mais fácil; a Conselheira Solange 165 

entende que muitos autodidatas podem até desenvolver um sistema sem ter feito 166 

um Curso em Informática, mas no momento em que um Técnico em Informática 167 

está sendo formado, ele tem que conhecer a capacidade técnica de elaborar um 168 

sistema e o maior desafio desse técnico, hoje, é conseguir ter uma linguagem de 169 

interação e de diálogo com os usuários do sistema. Acha que o grande desafio 170 

está aí e que só se consegue superar isso com um mínimo de aprendizagem, no 171 

mundo real em que o mercado está aí demandante e ofertante. Para ela, o estágio 172 

é fundamental, até para os Cursos em Informática. Falou sobre algumas 173 

dificuldades que o estagiário encontra, em qualquer ocupação, uma vez que 174 

existem laboratórios, coisas específicas e, às vezes, o aluno não está fazendo o 175 

curso na área onde trabalha e o desafio maior ainda é tentar fazer esse 176 

acompanhamento caso a caso; o Conselheiro Jorge Moreira acha que o estágio 177 

no interior é um problema sério, pois o mercado não está preparado para receber 178 

o estagiário com o nível bom de formação que tem o do IFBA; o Conselheiro 179 

Marcus demonstrou preocupação com a falta de mercado para estágio; o 180 

Conselheiro Jorge Moreira explicou que o mercado vai surgindo paralelo aos 181 

profissionais que vão sendo formados. Citou que na cidade de Porto Seguro 182 

tinha uma única empresa, que fazia a análise de água e, atualmente, tem três e 183 

todas usam estagiários do IFBA. Para ele, é preferível um TCC, bem orientado, 184 

sob a responsabilidade da Coordenação do Curso, do que um estágio em que 185 

nada se acrescenta à formação do aluno; a Conselheira Dicíola entende que, na 186 

falta de campo de estágio, é possível sensibilizar a sociedade de que esse 187 

profissional existe e que ele tem condições de atuar. Informou que no Campus 188 

de Barreiras o Curso em Alimentos, inicialmente, ficou sem campo de estágio 189 

porque a sociedade não tinha sentido falta desse profissional, mas depois que o 190 

curso aconteceu passou a ter mercado absorvendo esse técnico. Em sua opinião, 191 

o aluno prefere o TCC por comodismo, porém deve ter o momento do estágio e 192 

o TCC somente em situações muito peculiares; a Senhora Presidente acha que o 193 

aluno, por comodidade, pode preferir o TCC, mas o estágio dá segurança ao 194 

aluno, além de ter a oportunidade da empresa conhecê-lo; a Conselheira 195 

Franciela disse que a sua turma do Curso em Alimentos, de 40 alunos, cerca de 196 

vinte optaram pelo TCC para ter o Ensino Médio, sem interesse pelo estágio. 197 

Para ela, o estágio deve ser obrigatório, porque o aluno tem a oportunidade de 198 

por em prática tudo o que ele aprendeu durante os quatro anos de estudo e o 199 

TCC deve ser realizado só em último caso; o Conselheiro Jorge Leite falou que, 200 

no Campus de Santo Amaro, tem um Coordenador de Estágio muito bom, que 201 

tem feito parcerias com empresas, seleção pública e lá, numa turma de vinte e 202 

um formandos, cinco optaram pelo TCC, os quais fizeram iniciação científica 203 
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com bolsa PIBIC, FAPESB. Acha que o TCC não é o mais fácil, se for oferecido 204 

de maneira correta, com o acompanhamento dos orientadores. O Parecer foi 205 

aprovado. 2.4 Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 206 

(adequações) do Campus de Salvador. Relator: Conselheiro Ricardo 207 

Torres.  (Processo nº 23279004498/2011-86). O Relator fez a leitura do 208 

Parecer, que trata de atualização do Projeto visando atender à inclusão do 209 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Componente Curricular de LIBRAS, 210 

como disciplina optativa. Informou que esse Projeto foi aprovado pelo então 211 

Conselho Diretor do CEFET-BA, pela Resolução nº 17/2007 e teve seu início 212 

regular no ano de 2009, possuindo a carga horária total de 2880 h. Ressaltou a 213 

importância e o sucesso desse curso, haja vista a grande procura pelo mesmo, 214 

parabenizando o Campus de Salvador, seus servidores e a coordenação, pelo 215 

trabalho realizado. Recomendou a aprovação do Projeto, com apenas três 216 

correções, constantes do Parecer. Depois da apresentação do Parecer, houve as 217 

seguintes manifestações: o Relator falou que esta Instituição de Educação 218 

Superior não precisa definir, nesse momento, as atribuições e critérios desse 219 

Núcleo Docente Estruturante. Informou que a Resolução nº 01, da Comissão 220 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, trata da regulamentação dessa 221 

questão. Falou que esse Núcleo deve ter, no mínimo, cinco professores do curso, 222 

pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em Programa 223 

de Pós-Graduação stricto sensu; o Conselheiro Marcus pediu desculpas a 224 

Conselheira Dicíola, Relatora anterior desse processo, por não ter retornado o 225 

Projeto reformulado, para sua análise, considerando que, ao receber a visita de 226 

um colega do Instituto Federal de Santa Catarina, que já foi avaliador de Cursos 227 

Superiores junto ao MEC, o mesmo observou que no Projeto não estavam 228 

estabelecidos o NDE e a LIBRAS, precisando então providenciar esses ajustes. 229 

Sugeriu que se faça um encaminhamento ao MEC quanto à inclusão da 230 

disciplina Libras, como optativa, ter o mesmo peso dos cinco laboratórios do 231 

Curso, o que não concorda. Falou que o IFBA possui o único Curso em 232 

Radiologia do país que tem laboratório, mesmo sem ser obrigatório; a 233 

Conselheira Dicíola disse que, normalmente, quando relata um Projeto e, na 234 

medida em que ache que tem condições de prosseguir, solicita ajustes, tendo 235 

feito isso com o Projeto de Radiologia inclusive muito bem construído na época 236 

em que o relatou, mas ficou sem entender porque não foi retornado, a ela, para 237 

verificar se os ajustes recomendados foram atendidos; a Secretária explicou que 238 

depois da aprovação de processos pelo CONSUP, ela envia ao Diretor Geral do 239 

campus interessado, o ato de aprovação e o Parecer do Relator, com a 240 

solicitação de que a Comissão Elaboradora atenda aos ajustes e, posteriormente, 241 

encaminhe o projeto reformulado ao Relator, para sua apreciação, o qual, depois 242 

de constatar que as alterações foram realizadas, deve retornar o projeto à 243 

Secretária, para ser substituído o projeto inicial pelo projeto final; a Conselheira 244 

Rosicler falou de sua preocupação sobre tal assunto, considerando que emitiu 245 

dois pareceres e até o momento os projetos não retornaram para sua apreciação. 246 
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Acha que, talvez, devesse se estabelecer um prazo para o atendimento dos 247 

ajustes; o Conselheiro Jorge Leite informou que não tem esse tipo de problema, 248 

pois quando é Relator, faz a cobrança dos ajustes junto às comissões. O Parecer 249 

foi aprovado. 2.5 Projeto do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 250 

Desenvolvimento de Sistemas (ajustes) do Campus de Salvador. Relator: 251 

Conselheiro Elieser. (Processo nº 23279004498/2011-86). O Relator procedeu 252 

à leitura do Parecer, no qual comunica que esse Curso teve seu início a partir do 253 

primeiro semestre de 2009, apresentando carga horária teórica total de 2010 254 

horas. Informou também que o Colegiado do Curso apresentou essa proposta de 255 

adequação do Projeto para atender às exigências do MEC, no tocante a sua 256 

estruturação, para o processo de reconhecimento do Curso, compreendendo o 257 

seguinte: 1. Incluir no projeto dentro do item Organização Curricular, o prazo 258 

mínimo de integralização do curso, conforme Art. 10, Inciso V das Normas 259 

Acadêmicas do Ensino Superior; 2. Criar o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 260 

em atendimento à Resolução CONAES de 17 de junho de 2010; 3. Incluir no 261 

currículo do curso, como optativa, a disciplina Linguagem Brasileira de Sinais, 262 

para atender ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Recomendou a 263 

inserção de um quadro de informações gerais sobre o curso, constante do 264 

Parecer. Ao final, propôs a aprovação das alterações sugeridas pela 265 

Coordenação, bem como os ajustes recomendados neste parecer. O Parecer foi 266 

aprovado. 2.6 Projeto Pedagógico do Curso Superior em Engenharia Civil, 267 

do Campus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Marcus Navarro. (Processo 268 

nº 23279004492/2011-17). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa 269 

que o Projeto foi analisado, conforme legislação vigente da Educação Superior, 270 

principalmente, a Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a 271 

Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, estando o texto bem 272 

escrito, apresentando pouca necessidade de revisões e adequações, entretanto, 273 

fez algumas considerações, constantes de quatro itens do Parecer. Comunicou 274 

também que, após encaminhamento de questionamentos e sugestões de 275 

adequação do documento ao Diretor do Campus de Eunápolis, lhe foi 276 

encaminhado um novo Projeto, já enviado ao CONSUP, anexo ao Parecer. Foi 277 

favorável à aprovação do Projeto do Curso, ficando a Reitoria com a 278 

responsabilidade de analisar a viabilidade de implantação do Curso. Depois da 279 

apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro 280 

Ricardo comunicou que irá oferecer o Curso quando tiver o mínimo necessário 281 

de recursos financeiros e humanos, não tendo, no momento, nada de concreto 282 

nesse sentido; o Relator disse que realmente é interessante algum planejamento 283 

para um curso ser criado com segurança, pois é difícil se aguardar vaga de 284 

professor para poder criá-lo, mas o Curso em Radiologia quando foi criado só 285 

tinham dois professores; a Senhora Presidente entende que os Projetos devem 286 

ser levados ao MEC, já aprovados, para depois serem providenciados os 287 

recursos necessários; o Conselheiro Joilson explicou que tem observado que o 288 

CONSUP aprova um Projeto de Curso, o Edital é logo publicado e o curso 289 
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começa no semestre seguinte. Em sua opinião, isso deve ser modificado para 290 

que haja um tempo de ser providenciada a estrutura necessária para a 291 

implantação de um curso; o Conselheiro Jorge Leite disse que, às vezes, os 292 

projetos de cursos, aqui aprovados, estão sendo muito focados em relação às 293 

diretrizes curriculares, mas precisam de um planejamento para que não ocorram 294 

problemas com compras, licitações e construção. Acha relevante quando o 295 

Chefe do DEPAD carimba que tem recursos financeiros para a criação de um 296 

determinado curso; o Conselheiro Ricardo disse que uma das vias que se pode 297 

ter acesso para a aquisição de recursos é através de emenda parlamentar, mas é 298 

difícil; a Senhora Presidente disse que o IFBA já conseguiu muita emenda 299 

parlamentar, principalmente, o Campus de Vitória da Conquista, mas não é 300 

possível garantir os Projetos deste Instituto, uma vez que o orçamento do 301 

próximo ano é quem irá respaldar a implantação de cursos. O Parecer foi 302 

aprovado. 2.7 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT – 303 

2011. A Senhora Presidente falou que a Sra. Sheila, Coordenadora de Auditoria 304 

Interna em exercício, está integrando o quadro desta Instituição, há pouco 305 

tempo. Passou a palavra à mesma que, inicialmente, informou que esse Plano foi 306 

aprovado pela Controladoria Geral da União e está sendo aplicado. Disse que, 307 

caso os Conselheiros desejem alguma proposta de alteração, ficará guardada 308 

para o Plano de 2012. Em seguida, fez a explanação das diretrizes que compõem 309 

o Plano, compreendendo: Controle de Gestão, Gestão Financeiro Contábil, 310 

Gestão Patrimonial, Gestão de Pessoas e Fortalecimento da Gestão, citando as 311 

ações de cada uma delas, as quais constam do referido documento.  Explicou 312 

que muitos têm uma visão distorcida da Auditoria, por pensarem que o seu 313 

objetivo é fiscalizar, quando na realidade é acompanhar atos em execução, 314 

complementar e agregar para que no final a Instituição seja beneficiada. O 315 

PAINT 2011 foi aprovado. 2.8 Proposta para o processo seletivo EJA. A 316 

Senhora Presidente lembrou que na Reunião deste Conselho, realizada em 29 de 317 

março deste ano, essa matéria foi encaminhada pela Pró-Reitoria de Ensino, para 318 

apreciação do CONSUP, quando, naquela oportunidade, foram solicitados dados 319 

complementares, estando retornando para uma nova avaliação, passando a 320 

palavra ao Conselheiro Albertino que apresentou o documento intitulado 321 

Relatório quanto ao Processo Seletivo da Educação de Jovens e Adultos, com o 322 

anexo I – Tipos de instrumentos utilizados na seleção para a Modalidade EJA 323 

nas Instituições Federais de Ensino. Explicou que essa proposta para a seleção 324 

de acesso à EJA em todos os Campi do IFBA tem por base o projeto piloto, 325 

executado no Campus de Salvador em 2011, da seguinte forma: preenchimento 326 

do questionário sócio-educativo; participação na palestra informativa sobre o 327 

curso pretendido; prova de redação. Depois da apresentação, houve as seguintes 328 

manifestações: o Conselheiro Ney achou relevante essa proposta de alteração do 329 

processo de ingresso para alunos da EJA e essa mudança certamente contribuirá 330 

para a redução da evasão. Entende que um dos grandes problemas está na 331 

divulgação que, muitas vezes, não tem conseguido atingir esse público alvo, 332 
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porque no geral o número de inscritos é menor do que o número de vagas 333 

ofertadas. Para ele, a Instituição tem falhado na sua missão de divulgar o seu 334 

processo seletivo e isso precisa ser aprimorado. Citou que, no campus de Vitória 335 

da Conquista, o ingresso para os estudantes da EJA é no 2º semestre e, muitas 336 

vezes, isso prejudica porque o processo seletivo é feito no mês de novembro e se 337 

aguarda seis, sete meses, quer dizer, nesse período, outras oportunidades 338 

aparecem e, por conta disso, o candidato acaba ficando desmotivado para 339 

aguardar o resultado. Sugeriu que o processo seja realizado para a entrada ser 340 

imediatamente ou então que se faça um processo seletivo para a EJA, com a 341 

entrada no mês de maio ou abril.  Recomendou que seja acrescentada à proposta, 342 

a Entrevista, já aplicada no Instituto Federal do Piauí, porque nela se consegue 343 

identificar esse aluno que possui o Ensino Médio e que talvez seja mais 344 

interessante fazer apenas o Curso Técnico, podendo inclusive ser indicada a 345 

Modalidade Subsequente, realizando o processo seletivo em data distinta das 346 

demais modalidades de cursos. Acha que a Entrevista não seria inviabilizada 347 

para a EJA, por ser possível acrescentar esse critério, pelo número reduzido de 348 

vagas; a Conselheira Natália disse que o processo seletivo seria para alunos que 349 

estiveram fora da escola, conhecendo essa realidade por trabalhar com essa 350 

clientela. Explicou que alguns candidatos quando retornam à Escola, depois de 351 

quinze anos afastados, ela costuma arrumá-los, por faixa etária. Para ela o aluno 352 

da EJA não pode ser tratado como o de outro curso e deve ter cuidado com o 353 

processo seletivo para não ser exclusivo; a Conselheira Solange falou sobre os 354 

vários trabalhos que têm sido realizados em prol da EJA, na tentativa de resolver 355 

seus problemas, por exemplo, o IFBA conseguiu a bolsa de cem reais, um 356 

incentivo maravilhoso, mas não obteve o êxito esperado. Falou que não deve ser 357 

oferecido um Curso de Ensino Médio, sem que as pessoas tenham minimamente 358 

a competência da leitura e da escrita.  Achou a proposta da Entrevista fantástica 359 

inclusive viu isso em Portugal, por considerar um momento de informação e de 360 

orientação a esse individuo. Salientou que é necessário tomar cuidado para não 361 

contaminar essa cultura da política da EJA, com uma cultura de mérito que é 362 

fundamental, pois ninguém dar valor aquilo que recebeu de graça e se valoriza o 363 

que conquistou por mérito. Acha importante que a EJA dê a possibilidade da 364 

pessoa construir competência, construir habilidade e conseguir a capacidade do 365 

que é cobrado no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, bem como deve se 366 

misturar outras experiências próprias do IFBA com outras Escolas dos Sistemas 367 

Indústria e Comércio; a Conselheira Dicíola concordou que a proposta seja 368 

acrescida da sugestão da Entrevista. Falou que o Campus de Barreiras não 369 

conseguiu nem realizar os estudos sobre a EJA, por não ter necessariamente essa 370 

clientela e, com essa mudança do processo seletivo, o mesmo terá a condição de 371 

ter o aluno que é o público alvo do programa; a Senhora Presidente falou que, 372 

no início, pensou que a EJA seria um sucesso, pelos milhões de brasileiros que 373 

não possuem o Ensino Médio e que já pediu a Pró-Reitoria de Ensino que 374 

busque experiências de outras Instituições. Concordou com a seleção da EJA, 375 
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em data distinta; o Conselheiro Albertino informou que o Dr. Gustavo Leal 376 

Sales Filho, representante titular da Federação das Indústrias, neste Conselho, 377 

está deixando a Bahia para assumir a função de Diretor de Operações do 378 

SENAI/Departamento Nacional, sugerindo que a Presidente do CONSUP 379 

encaminhe um documento ao mesmo apresentando congratulações pelas novas 380 

funções e que sejam destacados os relevantes serviços prestados pelo mesmo em 381 

prol da Bahia, com a certeza que os mesmos serão reproduzidos em nível 382 

nacional, o que foi acatado. Salientou que, quando de sua participação nas 383 

reuniões deste Colegiado, a sua fala era marcante sobre a construção do regime 384 

de colaboração entre as Instituições; a Conselheira Solange ausentou-se da 385 

reunião; o Conselheiro Jorge Leite falou que percebe no Campus de Santo 386 

Amaro que esses alunos ficam num universo à parte e que faltam eventos para o 387 

PROEJA. Sugeriu que o censo ajude a buscar esse público nas comunidades. 388 

Lembrou que o Governo Federal tinha um Programa ProJovem com um público 389 

semelhante a esse; o Conselheiro Joilson disse que além do ProJovem tem o 390 

Sistema SIMM e Sine e a Instituição pode firmar outros convênios; o 391 

Conselheiro Albertino lembrou que, os acréscimos sugeridos à proposta, 392 

necessitarão de pessoal para executar algumas tarefas e tem campus que só 393 

possui uma assistente social e uma pedagoga. Sugeriu que os elementos, para 394 

serem agregados à proposta, sejam decididos como indicação e a Pró-Reitoria 395 

adote as providências necessárias para esse atendimento; o Conselheiro Wallace 396 

propôs que esse processo seletivo seja coordenado pela Pró-Reitoria de 397 

Ensino/Coordenação de Seleção; a Conselheira Diciola explicou que a 398 

Entrevista é muito mais para entender em que contexto o aluno está inserido, 399 

qual a pretensão dele, naquele momento, do que mesmo para conhecer os dados 400 

sócio-econômicos, porque o questionário irá conter esses dados. Acha que não 401 

precisa ser a Assistente Social quem deve aplicar a entrevista, podendo até fazer 402 

o seu acompanhamento; a Conselheira Natália informou que a Entrevista pode 403 

ser coletiva, dependendo muito dos critérios a serem estabelecidos. Concordou 404 

com a proposta do Conselheiro Albertino de que os acréscimos à proposta sejam 405 

como indicativo, até para dar tempo do processo ficar mais consolidado. A 406 

Conselheira ausentou-se da reunião; Depois de ampla discussão do Relatório da 407 

Pró-Reitoria de Ensino, com os acréscimos aqui sugeridos, este Conselho 408 

aprovou, com 11 (onze) votos que o processo seletivo, para o ingresso de 409 

estudantes nos Cursos Técnicos do Programa de Integração da Educação 410 

Profissional do Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, 411 

deste Instituto, seja Coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino e realizado em 412 

data distinta das demais Modalidades de Cursos do IFBA, da seguinte forma: 1. 413 

Preenchimento do questionário sócio-educativo; 2. Participação na palestra 414 

informativa sobre o curso pretendido; 3. Prova de redação; 4. Entrevista. A 415 

proposta do Conselheiro Albertino no sentido de que os ajustes fossem 416 

aprovados como indicação e a equipe técnica fizesse a avaliação conjuntamente, 417 

recebeu 07 (sete) votos. 2.9 Proposta de adesão de 100% das vagas ocupadas 418 
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pelo ENEM/SISU. A Senhora Presidente informou que na reunião de 29 de 419 

março deste ano a Pró-Reitoria de Ensino encaminhou esse assunto, para 420 

apreciação do CONSUP, quando naquela oportunidade foi solicitado um estudo 421 

substancial da matéria, voltando então a ser apresentado nesta reunião, passando 422 

a palavra ao Conselheiro Albertino, o qual informou que não consta no Acordo 423 

de Metas a adesão de100% do SISU. Explicou que o MEC pretende transformar 424 

o ENEM num instrumento nacional, que cumpra todo aquele papel de 425 

democratizar, de permitir o acesso, de estabelecer um mecanismo de controle 426 

externo sobre as instituições de ensino, seja pública ou privada, da capital ou do 427 

interior, de qualquer origem e, nesse sentido, foram feitos os debates neste 428 

Instituto, mas nesse meio tempo foi publicado o calendário de inscrição no 429 

ENEM, que acaba no dia 10 de junho e ainda não foi tomada a decisão de ser 430 

adotado o percentual de 100%, para a divulgação junto à sociedade. Comunicou 431 

que, ontem, participou de uma reunião com os novos Coordenadores dos Cursos 432 

Superiores do Campus de Salvador, para tratar dessa matéria, quando a 433 

indicação foi no sentido de que essa decisão seja tomada até fevereiro de 2012, 434 

para vigorar a partir de 2013, divulgando assim o percentual que o IFBA adotará 435 

para o processo de ingresso nos cursos superiores. Solicitou ao Conselheiro 436 

Marcus que informasse o calendário, proposto na reunião, dizendo o mesmo que 437 

foi sugerida uma reunião, em julho, para deixar claro quais são os requisitos 438 

estruturais do SISU, ou seja, os períodos da matrícula, da prova e do resultado, 439 

bem como para discutir questões estruturais. Informou que, logo depois da 440 

inscrição do SISU, se faria a segunda reunião para discutir a resposta do 441 

MEC/INEP com relação às demandas e para avaliar as questões acadêmicas e 442 

então em fevereiro, depois de acontecer o SISU e já ter o resultado, se faria a 443 

última reunião para discutir e decidir se o IFBA deverá fazer a adesão ou não do 444 

percentual de 100% do SISU. A Senhora Presidente sugeriu que seja constituída  445 

comissão, formada pelos Conselheiros Albertino e Marcus Navarro e mais a 446 

Profª Lybia, para elaborar um documento ao MEC, com o objetivo de justificar a 447 

posição deste Instituto, para que não venha a ter prejuízo com relação 448 

principalmente à Assistência Estudantil, porque foi colocado pelo Ministro de 449 

que ele estaria condicionando os 100% da Assistência Estudantil à adesão 100% 450 

do SISU. O Conselheiro Joilson explicou que o ENEM, nesse novo modelo, está 451 

sendo questionado e debatido pela comunidade, sugerindo que a adesão passe a 452 

ser de 75%. Concordou com a proposta do Conselheiro Albertino. Destacou a 453 

competência dos profissionais deste Instituto que trabalham na confecção de 454 

provas. A Conselheira Eloísa comunicou que participou, em Fortaleza, como 455 

representante da APUB, de um Encontro de Ensino Superior do Nordeste e 456 

verificou que várias Universidades estão também sem preencher as vagas do 457 

SISU, por isso pretendem informar ao Ministro que a resposta sobre a adesão 458 

será dada em 2012. O Conselheiro Marcus disse que este Instituto passou um 459 

ano discutindo o Termo de Acordo e Metas, onde o MEC coloca claramente o 460 

que ele quer quantificar, mas no item 11 não colocou o percentual de adesão ao 461 
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SISU. Entende que o Ministro não pode assinar um Acordo e seis meses depois 462 

impor outras ações, sem discussão interna. Informou que em duas reuniões, os 463 

professores presentes, que atuam no Ensino Superior, posicionaram-se 464 

contrários ao SISU. Falou que, por dois anos consecutivos, todos os cursos 465 

ficaram com vagas ociosas, por exemplo, um curso que teve 283 candidatos por 466 

vaga, 15% das vagas não foram preenchidas porque as pessoas do SISU não se 467 

matricularam. Citou que um estudante do sul do país, com um estudo melhor, 468 

pode tomar a vaga de um aluno de medicina de Salvador. Comunicou que este 469 

Instituto não tem dados ainda para ser feita uma comparação dos alunos do 470 

SISU com os do vestibular. Foi contrário à proposta de ser constituída a 471 

comissão. A Senhora Presidente acha que a falha talvez esteja na divulgação, 472 

mas a decisão deste Conselho será encaminhada ao MEC. O Conselheiro 473 

Wallace demonstrou preocupação com a fala de se condicionar uma verba da 474 

Assistência Estudantil, que é uma política de governo, à adesão ao SISU. A 475 

Senhora Presidente informou que ela foi uma das pessoas que defendeu a 476 

Assistência Estudantil, para atender aos alunos carentes, tendo conseguido 477 

aumentar a verba para esse fim. O Conselheiro Munduruca perguntou qual o 478 

prejuízo que o Instituto pode vir a ter, se não fizer a adesão de 100% até o ano 479 

que vem, pois na última reunião foi colocado que ia haver o corte da Assistência 480 

Estudantil, se este Instituto não fizer a adesão de 100% do SISU até o próximo 481 

ano. A Senhora Presidente falou que ela não disse que ia ter corte, passando 482 

então a explicar que, no ano passado, no Conselho dos Reitores, foi prestada a 483 

informação de que os Institutos, que estivessem aderindo 100% do SISU, teriam 484 

100% da Assistência Estudantil e os Reitores foram contra, obviamente, porque 485 

não querem receber 50% de Assistência Estudantil. Salientou que a defesa dela 486 

por essa Assistência não é apenas para os alunos do SISU, mas principalmente 487 

para os alunos da educação básica. O Conselheiro Munduruca informou que a 488 

Ata da última reunião aponta um corte na Assistência Estudantil em todos os 489 

Institutos que não fizerem a adesão de 100% do ENEM/SISU. A Conselheira 490 

Rosicler considerou coerente pensar no oferecimento das vagas, através do 491 

vestibular. Acha que este Conselho não deve tomar a decisão de optar pela 492 

adesão de 100% do SISU, nesse momento, devendo amadurecer a idéia. 493 

Mencionou que existe Universidade ofertando 100% na primeira etapa e na 494 

segunda etapa existe a prova específica de acordo com cada área. O Conselheiro 495 

Ricardo disse que particularmente é favorável a usar o ENEM/ SISU em 100%. 496 

Entende que o Instituto precisa dialogar mais com o MEC, para o sistema ser 497 

aprimorado. O Conselheiro Ney manifestou-se favorável a adesão de 100% do 498 

SISU. Achou interessante o processo seletivo para o vestibular, que deve atingir 499 

mais ou menos quinze mil pessoas, enquanto o ENEM/SISU teria uma 500 

abrangência de cerca de quatro milhões de pessoas. Mencionou que, às vezes, 501 

argumentam que a Bahia está atraindo vários candidatos do sul do país e tem 502 

pouca oferta de vagas no Ensino Superior, entretanto, ele possui dados que 503 

demonstram que essa invasão não é tão maciça, por exemplo, a Universidade 504 
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Federal do Ceará, que aderiu 100% do SISU, no ano passado, 84,45% dos 505 

alunos chamados em primeira chamada eram da própria cidade. Falou que a 506 

pessoa com maior poder aquisitivo, viaja para realizar concursos vestibulares em 507 

várias cidades, enquanto com o SISU é eliminada essa possibilidade de 508 

concorrer em várias Universidades. Citou que a metodologia do ENEM é 509 

diferente, pois se busca muito o raciocínio lógico para avaliar e mensurar a 510 

realidade de vida das pessoas que talvez não tiveram condições de pagar um 511 

bom cursinho, mas assiste TV, conhece a realidade do mundo. Entende que o 512 

ENEM possibilita ao candidato daquela região mais remota, talvez, sem 513 

condições de vir a Salvador se inscrever no vestibular, concorrer a essa vaga. 514 

Acha que nos estados mais pobres, a adesão ao ENEM/SISU é total e que é mais 515 

difícil fraudar o ENEM do que o processo seletivo. Comunicou que os alunos, 516 

que entraram pelo SISU, obtiveram notas maiores. O Conselheiro Albertino 517 

disse que foram interessantes os depoimentos dos Coordenadores de 518 

Administração e de Engenharia Química, durante o debate realizado, ontem, 519 

pois eles constataram que o melhor desempenho, o interesse, o menor índice de 520 

evasão está no grupo de estudantes que vieram do ENEM, não está nos 521 

selecionados pelo IFBA. Falou que o IFBA, nesse momento, resolveu tomar a 522 

decisão de não aderir 100% do SISU, este ano, por conta desta Instituição ser 523 

verticalizada e por ter cada vez mais professores da EBTT, ministrando aulas 524 

nos cursos superiores, alem da necessidade de unificar o calendário. Disse que 525 

os processos seletivos têm apresentado boa qualidade, mas não sabe se o IFBA 526 

continuará atendendo assim por conta dos dezesseis campi. Sugeriu que sejam 527 

mantidos os 50%, da adesão ao SISU, mas acredita no processo, na política 528 

pensada nacionalmente, na adoção de 100% do SISU. Concordou em fazer parte 529 

do grupo para elaborar o documento. O Conselheiro Marcus falou que está 530 

sendo discutida a matéria sem dados concretos e que não deve ser considerado 531 

determinado dado de um local como se fosse a realidade do Brasil. Ao final da 532 

discussão, este Conselho decidiu manter o percentual de 50%, de adesão ao 533 

SISU, entretanto, até o mês de fevereiro de 2012, quando o estudo deverá estar 534 

mais aprofundado, a matéria voltará a ser apreciada por este Conselho, para 535 

uma decisão quanto à adesão de 100% do ENEM/SISU. A Senhora Presidente 536 

recomendou que os Conselheiros Albertino, Marcus e Eloisa e mais a Pró-537 

Reitora de Ensino e, se possível, um estudante façam um estudo dessa matéria. 538 

2.10 Projeto do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação 539 

Profissional, Científica e Tecnológica, do Campus de Salvador. Relator: 540 

Conselheiro Paulo Marinho. (Processo nº 23279004642/2011-84). O Relator 541 

procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que avaliou a presente 542 

proposta com base na Lei nº 9394 de 20/12/96, Resolução CNE/CES 1/2007 543 

(DOU de 8/01/2007), Resolução nº 4 de 24 de abril de 2008 do Conselho Diretor 544 

de CEFET-BA (Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato 545 

Sensu do CEFET-BA). Tomando como referência os documentos supracitados, 546 

o Relator fez as seguintes considerações: o Plano atende em sua totalidade os 547 
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itens de 1 a 21 do Art. 7º do Capitulo II (Organização e Constituição) das 548 

normas institucionais, que trata dos itens obrigatórios  a serem atendidos. 549 

Contudo, o item 22 não foi atendido em sua plenitude, falta a assinatura do setor 550 

competente na planilha de custos e os anexos A e B não foram apresentados. 551 

Manifestou-se pela aprovação da proposta, condicionada ao atendimento de 552 

todos os pontos abordados no relato. Com a palavra, o Conselheiro Albertino 553 

disse que o oferecimento desse curso fica condicionado às condições materiais e 554 

aos espaços físicos do Campus de Salvador. Informou que existe outro Curso de 555 

Pós-Graduação já aprovado precisando ainda de sala para começar. A Senhora 556 

Presidente informou que o espaço aqui da Reitoria está sendo reformado e é 557 

também para ser utilizado para aulas. O Parecer foi aprovado. 2.11 558 

Regulamento da Política Editorial. Relator: Conselheiro Marcus Navarro. 559 

(Processo nº 23279004643/2011-29). O Relator procedeu à leitura do seu 560 

Parecer, no qual informa que a proposta tem o objetivo de instituir uma Política 561 

Editorial e as condições de acesso à atividade editorial do IFBA, “à afirmação 562 

institucional pela via da publicação e do incentivo à publicação, da produção 563 

científica e didática dos seus servidores e pesquisadores vinculados, bem como 564 

de individualidades não pertencentes ao IFBA, cujas obras entenda de interesse 565 

editar”. Na análise da proposta, o Relator apresentou recomendações de 566 

adequações, constantes de 06 (seis) itens do Parecer. Ao final, manifestou-se 567 

favorável à aprovação do Regulamento, com os ajustes descritos no Parecer. O 568 

Relator informou que sempre mantém contato com as comissões e tenta sugerir 569 

as recomendações de ajustes, antes da apreciação por este Conselho, para 570 

apresentar a proposta final, entretanto, diferente dos outros grupos, a Comissão 571 

desse trabalho respondeu que, aqueles questionamentos feitos por ele, não iria 572 

decidir sobre o tema, então ele sugeriu as modificações. Em seguida, fez a 573 

leitura do Parecer. O Conselheiro Wallace considerou o Parecer muito 574 

pertinente, explicando que as recomendações de ajustes do Relator, ele já tinha 575 

feito alguns registros, mas gostaria de destacar que no Capítulo 2, quando são 576 

citados os tipos de publicações, estão restritas ao docente e, ao final, menciona 577 

que Teses de Servidores poderão ser aceitos. O Conselheiro Albertino sugeriu 578 

que o Relator excluísse a palavra docente no texto, o que foi acatado. O Parecer 579 

foi aprovado. 2.12 Projeto do Curso de Licenciatura em Matemática, do 580 

Campus de Barreiras. Relatora: Conselheira Rosicler. (Processo nº 581 

23279004639/2011-61). A Relatora procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 582 

informa que este Projeto é pautado nos Pareceres e Resoluções que definem as 583 

diretrizes curriculares para os cursos de Licenciatura em Matemática. 584 

Considerando a inexistência de parecer pelo CNE/CES quanto ao delineamento 585 

curricular para os Cursos de Licenciatura em Matemática, disse que foi adotada 586 

neste projeto, em parte, a delimitação de Núcleos Curriculares, proposto pela 587 

SETEC, a partir de documento gerado no ano 2008 que tem por princípio 588 

orientar a implantação das Licenciaturas na Rede Federal de Educação 589 

Profissional Científica e Tecnológica. Informou que o Projeto apresenta a matriz 590 
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curricular e ementário, envolvendo ementa, objetivo, conteúdo programático, 591 

metodologia de ensino, avaliação do aprendizado e referências bibliográficas. A 592 

Relatora fez observações e recomendações ao Projeto, constantes de 07 (sete) 593 

itens. Foi favorável à aprovação do pleito, respeitando-se os ajustes propostos. O 594 

Conselheiro Albertino disse que a disciplina Libras está como optativa, mas no 595 

caso das licenciaturas é obrigatória. O Conselheiro Joilson falou que em 596 

reuniões passadas foram aprovados vários Cursos de Licenciatura, assim 597 

entende que projetos similares só precisariam de adequações, para não ter 598 

multiplicidade de projetos. O Conselheiro Albertino explicou que os cursos 599 

devem ser aprovados por este Conselho, tendo em vista que necessitam da 600 

caracterização da região, do quantitativo dos professores, dos laboratórios, pois 601 

tudo isso é local. A Conselheira Rosicler informou que irá verificar a disciplina 602 

Libras, por não ter atentado se a mesma está no quadro como obrigatória ou 603 

optativa. A Conselheira Dicíola esclareceu que, no primeiro momento, ela 604 

esteve nessa comissão fazendo estudo e tem o conhecimento de que a disciplina 605 

Libras aparece como obrigatória. O Parecer foi aprovado. 03. Expediente. 606 

Neste item, a Senhora Presidente tratou dos seguintes documentos: a) Ofício 607 

01/2011, de 18/04/2011, do Conselheiro Marcus Navarro, solicitando a 608 

elaboração de critérios para a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, 609 

para servidores do IFBA, bem como que seja dado o mesmo encaminhamento 610 

para bolsas de iniciação científica e tecnológica, para a avaliação pelo 611 

CONSUP. A Senhora Presidente informou que esse documento foi enviado à 612 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a qual através do 613 

Memorando nº 087 de 29/04/2011, prestou uma série de informações sobre a 614 

questão, mas o Conselheiro, mesmo após essa resposta, ratificou a necessidade 615 

da elaboração dos critérios. Com a palavra, o Conselheiro Marcus informou que 616 

foi atendida a sua solicitação, com relação à iniciação científica inclusive a 617 

publicação do resultado, feita esta semana, constam os nomes dos bolsistas e do 618 

projeto orientador. A Senhora Presidente sugeriu que os critérios sejam 619 

elaborados pela Pró-Reitoria, para apreciação e aprovação pelo CONSUP, o que 620 

foi acatado; b) Ofício nº 01, de 19 de abril de 2011, dos docentes do campus de 621 

Paulo Afonso, solicitando a reavaliação do requerimento sobre progressão 622 

docente por titulação e outro Ofício nº 090, de 09 de maio de 2011, do 623 

Coordenador Geral e de Comunicação do SINASEFE-BA, de igual teor, 624 

solicitando progressão na carreira dos novos docentes. Neste mesmo Ofício, 625 

tem o pedido para ser discutida a Regulamentação da Jornada de 30 horas 626 

semanais no IFBA. A Senhora Presidente informou que, por concordância, não 627 

será discutida, nesta reunião, a segunda questão do documento do Sindicato. 628 

Falou que foi publicada uma Portaria do MEC estabelecendo que seja dada a 629 

progressão, mas não nos moldes anteriormente utilizados e alguns professores 630 

estão entrando com processo, por se sentirem prejudicados, só que foi publicada 631 

a Nota Técnica do Ministério do Planejamento de referência 632 

790/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, que trata da progressão funcional de 633 
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docentes concursados antes da Lei 11.784/2008, vetando os pedidos de 634 

progressão funcional por titulação. O Conselheiro Marcus disse não 635 

compreender como um docente, que fez curso de Pós-Graduação stricto sensu, 636 

pela CAPES, não tem direito a ter progressão e outro, que fez doutorado no 637 

Paraguai, cujo diploma não foi nem validado, tem esse direito. A Senhora 638 

Presidente explicou que não é a progressão vertical o que está em discussão e 639 

nos casos de Portugal a progressão não foi definitiva. Citou que a progressão 640 

horizontal D-I para D-III não é progressão por titulação. Disse que na conclusão 641 

de uma Pós-Graduação, se o diploma do servidor não for reconhecido, qualquer 642 

progressão que for dada é considerada provisória e depois do reconhecimento é 643 

que se torna definitiva. No caso do pessoal envolvido no Acordo, firmado com 644 

os países do MERCOSUL, existe um entendimento dúbio, mas esse Acordo diz 645 

que, para efeito acadêmico, os diplomas são legalmente reconhecidos, com a 646 

orientação de que todos que fazem Pós-Graduação devem buscar uma 647 

Universidade brasileira para revalidar o diploma, enquanto isso o IFBA instituiu 648 

um Termo que o docente assina se comprometendo, no período de um ano, a 649 

suspender o benefício e devolver o que foi pago. se o seu diploma não for 650 

revalidado. O Conselheiro Joilson disse que a Lei 11784, de 22 de setembro de 651 

2008, que instituiu a nova carreira, coloca a progressão nos seus diferentes 652 

níveis e o seu Parágrafo 5° diz até que seja publicado o regulamento previsto 653 

no caput deste artigo para fins de progressão funcional e desenvolvimento da 654 

carreira de magistério da EBTT aplicam-se as regras estabelecidas nos Artigos 655 

13 e 14 da Lei 11344 de 8 de setembro de 2006 ou seja, anteriormente, segundo 656 

essa Lei os docentes, mestres ou doutores,  entravam nos CEFET e Institutos, na 657 

Classe E, porém o Decreto que o governo assinou não foi regulamentado nesse 658 

sentido. Informou que, atualmente, mais de quarenta servidores do IFBA estão 659 

na justiça, entretanto, como alguns Institutos estão resolvendo isso 660 

administrativamente, decidiu solicitar ao CONSUP que avaliasse a questão. O 661 

Conselheiro Paulo Marinho propôs que a matéria seja enviada à Procuradoria 662 

Jurídica, para análise, considerando que ele não se sentiu devidamente 663 

esclarecido, judicialmente, sendo favorável à solicitação em questão. O 664 

Conselheiro Ricardo acha que o assunto deve ser enviado à Procuradoria, 665 

embora ache que a mesma irá seguir o que estabelece a Nota Técnica do 666 

Ministério do Planejamento. Disse ter dúvidas porque alguns Institutos estão 667 

pagando de forma administrativa e o IFBA não está procedendo dessa forma 668 

inclusive existe uma Nota Técnica do Ministério do Planejamento dizendo para 669 

pagar, enquanto o MEC determina o contrário e, agora, surge outra orientação 670 

de 2010. A Senhora Presidente informou que, recentemente, foram suspensos 671 

todos os pagamentos, porque se este Instituto não proceder assim, o próprio 672 

sistema tomará essa providência. O Conselheiro Marcus sugeriu que seja 673 

concedida a progressão aos professores e que eles assinem um Termo de 674 

Responsabilidade, até ter a normatização, usando a mesma metodologia 675 

utilizada no caso do MERCOSUL. A Senhora Presidente disse que não é 676 
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possível acatar tal sugestão, considerando que os professores entraram na justiça 677 

e ela como gestora não pode tomar uma posição administrativa, sabendo que as  678 

providências judiciais estão sendo tomadas, para que não venha a ser acionada 679 

pelo Ministério Público. O Conselheiro Joilson disse que os processos podem 680 

ser retirados da justiça. Concordou que o docente assine o Termo proposto. O 681 

Conselheiro Marcus perguntou se foi a Procuradoria quem autorizou a 682 

assinatura do Termo de Responsabilidade pelos docentes, no processo do 683 

MERCOSUL. A Senhora Presidente respondeu que não toma decisão sem ouvir 684 

a Procuradoria, muito embora tenha autonomia para isso. O Conselheiro 685 

Munduruca foi favorável à progressão solicitada, concordando que os docentes 686 

assinem o Termo e depois, se for o caso, devolvam o que receberam, assumindo 687 

todo o ônus e bônus. Entende que cabe ao CONSUP a prerrogativa de tomar a 688 

decisão e assumi-la e não apenas aceitar todas as recomendações da 689 

Procuradoria Jurídica. Foi contrário aos referidos documentos serem enviados, 690 

para análise da Procuradoria. Na oportunidade, falou que situação similar a essa, 691 

ora em discussão, acontece com os técnico-administrativos, quando são 692 

discutidas as progressões por mérito profissional e por capacitação. Informou 693 

que irá provar judicialmente que a questão da progressão por capacitação e por 694 

mérito profissional pode ser concedida do nível 1 para o Nível 4, porque a Lei 695 

traz uma distinção, tendo ele quatro Pareceres de Procuradores de outros 696 

Institutos Federais que deram causa ganha, a exemplo do Rio Grande do Norte. 697 

Informou que, no próximo Conselho, essa questão será encaminhada, para 698 

discussão. A Conselheira Dicíola procurou saber do Conselheiro Joilson, como 699 

Coordenador do SINASEFE, qual o motivo de não ser discutida nesta reunião a 700 

questão da jornada de 06 horas de trabalho, apesar de constar do documento, e 701 

quando retornará para discussão. O Conselheiro respondeu que resolveu trazer, 702 

para apreciação do CONSUP, a legalização da jornada de 30 horas, por causa 703 

das catracas eletrônicas que serão implantadas nesta Instituição, uma vez que 704 

nada existe no IFBA, por escrito, sobre esse regime de trabalho, ora praticado, a 705 

não ser um acordo feito entre a administração e servidores, mas ao manter 706 

contato com o Prof. Albertino e a Profª Aurina, a mesma o alertou de que 707 

havendo a discussão das 30 horas, alguns setores não seriam atendidos, como 708 

atualmente acontece. Assim, achou por bem convocar uma Assembléia para 709 

cientificar os servidores sobre essas informações. A Senhora Presidente lembrou 710 

que sempre vem pedindo aos Diretores dos campi novos que não instituam a 711 

carga horária de 06 horas, por conta do quantitativo insuficiente de servidores. O 712 

Conselheiro Marcus falou que, no momento propício, essa carga horária será 713 

analisada para ser aplicada aos professores de 40 horas e de DE. A Senhora 714 

Presidente explicou que isso é impossível para os professores de DE, por não 715 

terem outro vínculo empregatício, com o que discordou o Conselheiro Marcus 716 

dizendo que 40 horas e DE são coisas distintas, uma vez que o docente pode ter 717 

30 horas e ser DE. Manifestou-se favorável à catraca. A Conselheira Diciola 718 

informou que, no campus de Barreiras, o professor de DE só dá o horário de sala 719 
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de aula, por falta de espaço físico. Para ela, catraca, não resolve o problema. O 720 

Conselheiro Munduruca defendeu a catraca como forma de controle de acesso, 721 

mas não como relógio de ponto. Acha que as chefias devem se responsabilizar 722 

pela cobrança do horário de seus subordinados. Foram votadas as seguintes 723 

propostas: a do Conselheiro Marcus no sentido de conceder a progressão 724 

solicitada, imediatamente, assinando os professores um Termo de 725 

Responsabilidade e assumindo todos os ônus e bônus, que recebeu 04 (quatro) 726 

votos; a do Conselheiro Paulo Marinho, recebeu 13 (treze) votos, de que os 727 

documentos do SINASEFE e o dos professores do campus de Paulo Afonso, 728 

sejam enviados à Procuradoria Jurídica, para análise e posterior apreciação deste 729 

Conselho. Depois da votação, foi decidido que o SINASEFE fará um novo 730 

encaminhamento à Presidente do CONSUP, retirando a discussão das 06 horas 731 

de trabalho, fazendo a juntada do documento dos docentes do Campus de Paulo 732 

Afonso, para o processo único ser apreciado pela Procuradoria Jurídica e depois 733 

pelo CONSUP. 04. O que ocorrer. Neste item, houve as seguintes 734 

manifestações: o Conselheiro Munduruca reiterou os pedidos da Conselheira 735 

Dicíola e do Conselheiro Ricardo, na última reunião, quanto à necessidade de 736 

ser apreciado o processo de remoção. Falou que este ano o Sr. Edmilson, 737 

presidente da comissão, da qual ele faz parte, não convocou, até o momento, 738 

seus integrantes, para a conclusão desse trabalho. Na oportunidade, solicitou o 739 

empenho da Reitora e do Diretor Geral do Campus de Eunápolis para ser 740 

deferido o processo de remoção da servidora Kátia, por motivo de saúde, do 741 

Campus de Eunápolis para o Campus de Ilhéus, esta semana ainda, inclusive já 742 

tem uma servidora para substituí-la.  Salientou que a mãe dessa servidora tem 743 

mais de 80 anos, dependendo dela para os cuidados de que necessita.  Disse que 744 

a proposta do Edital de Remoção foi sugestão dele neste Conselho, pois queria 745 

anular o concurso de técnico, à época, para promover o Edital de Remoção e 746 

acabar com as remoções sem critérios. O Conselheiro Ricardo falou que a 747 

servidora informou depois sobre o problema de saúde, mas independente disso, 748 

o processo já estava encaminhado e só está aguardando a nomeação de um 749 

servidor para o campus de Eunápolis, para ser concedida a referida remoção. O 750 

Conselheiro Munduruca lembrou que precisa ser aprovado o Regimento do 751 

IFBA. O Conselheiro Wallace disse que tinha a expectativa do Regimento ser 752 

apreciado nesta reunião, inclusive lhe parece que foi publicado algo nesse 753 

sentido. Acha possível até que os Conselheiros atuais não tenham a 754 

oportunidade de votá-lo, pois os mandatos terminam em novembro. A Senhora 755 

Presidente comunicou que a comissão teve problemas para elaborar a proposta 756 

do Regimento Geral, principalmente por conta das dificuldades encontradas para 757 

reunir seus integrantes, considerando as atividades desenvolvidas por cada um. 758 

Explicou que, conforme sua solicitação, recebeu o trabalho sem estar concluído, 759 

sendo inicialmente discutido no Conselho de Dirigentes e depois com a 760 

comunidade do campus de Salvador, quando foram apresentadas sugestões de 761 

alterações e constituído um grupo de trabalho para compilar as propostas. O 762 
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Conselheiro Paulo Marinho lembrou que a proposta do Regimento, antes de ser 763 

apreciada pelo CONSUP, precisa retornar ao Conselho de Dirigentes. O 764 

Conselheiro Marcus falou que tomou conhecimento de que o Colégio de 765 

Dirigentes tem outra proposta. O Conselheiro Albertino esclareceu que essa 766 

informação não procede, considerando que o Colégio de Dirigentes discutiu a 767 

proposta da comunidade, apresentando proposições públicas, assim como outros 768 

setores também as fizeram. O Conselheiro Joilson disse que espera o retorno do 769 

Regimento à comunidade, para que a mesma tome conhecimento dos vários 770 

adendos feitos ao documento. A Senhora Presidente explicou que esse trabalho 771 

retornará a comunidade, se for necessário, podendo ser submetido ao Conselho 772 

de Dirigentes, fórum que pode e deve apreciar as questões, antes do CONSUP. 773 

O Conselheiro Marcus questionou se a comissão foi informada de que a 774 

proposta passaria pelo Conselho de Dirigentes antes de ser avaliada pelo 775 

CONSUP, tendo respondido a Senhora Presidente que esse é o tramite normal 776 

de qualquer proposta institucional. O Conselheiro Joilson perguntou se a 777 

proposta não poderia vir diretamente para o CONSUP e qual o problema de 778 

voltar à comunidade. A Senhora Presidente respondeu que a proposta da 779 

comissão não contemplava a Instituição como um todo, então achou por bem 780 

apresentá-la ao Colégio de Dirigentes para ser reestudada, mas a mesma está na 781 

íntegra e será publicada para retificação das pessoas que desejarem. A 782 

Secretária informou que, ao providenciar os dados cadastrais dos Conselheiros 783 

para o Rol de Responsáveis SIAFI 2010, foi preciso elaborar algumas Portarias 784 

de dispensas de representantes docentes, discentes e do MEC, fazendo a leitura 785 

das mesmas. A Conselheira Dicíola manifestou-se contrária à decisão dos 786 

Conselheiros de não ter havido intervalo para almoço, nesta reunião, em razão 787 

de ter sido tão demorada e cansativa. A Senhora Presidente agradeceu a 788 

presença dos Conselheiros e o empenho de todos para que os trabalhos fossem 789 

realizados, com êxito. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do 790 

Carmo Souza Farias, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ATA 791 

que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada. 792 


