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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, às oito horas, foi 1

realizada a 1ª 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 titular 6

da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro;7

representante suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis 8

Ribeiro; representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante 9

suplente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, 10

Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Sr. Pedro Jorge Assis dos Santos; 11

representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola 12

Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro –13

Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino 14

Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira –15

Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação Básica, 16

Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite, Profª Rosicler 17

Teresinha Sauer e Prof. José Jorge Mendes de Freitas; representante titular 18

docente do Ensino Superior, Dr. Marcus Vinícius Teixeira Navarro; 19

representante titular discente da Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César 20

Santos da Silva; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, 21

Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sr. Wallace Neves de Miranda e Sr. Acimarney 22

Correia Silva Freitas; representante suplente dos servidores técnico-23

administrativos – Sr. Paulo André Queiroz Ferreira. Compareceu também à 24

reunião, como ouvinte, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de 25

Auditoria Interna. Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof.26

Caiuby Alves da Costa - UFBA; Profª Caetana Juracy Rezende Silva – MEC; 27

Prof. Joilson Cruz da Silva – SINASEFE; Dr Gustavo Leal Sales Filho –28

Federação das Indústrias; Prof. Jorge Costa Leite Junior - docente da Educação 29

Básica, Técnica e Tecnológica; Sra. Cristina Alves Pinto - discente do Ensino 30

Superior; Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos e Sr. Paulo Roberto Nilo 31
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Dantas – servidores técnico-administrativos; Sra. Franciela Rosa de Jesus e Sr. 32

Jorge Luiz Ferreira Moreira – discentes da Educação Profissional Técnica. Com 33

a palavra, o Conselheiro Marcus procurou saber sobre a situação atual dos 34

representantes discentes neste Conselho. A Senhora Presidente explicou que o 35

Sr. Matheus já concluiu seu curso e não integra mais este Colegiado. O Sr. Júlio 36

está realizando o estágio curricular e os demais representantes discentes, até o 37

momento, não prestaram informação referente a esse assunto. Comunicou que o 38

Prof. Manoel Nunes Cavalcanti Junior solicitou seu desligamento do CONSUP 39

para cursar o doutorado na UFPE, ficando o Prof. José Jorge como titular. Os 40

trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01.41

Apreciação e aprovação das Atas das reuniões de 30/11/2010 e 21/12/2010,42

aprovadas. A Senhora Presidente falou que os Relatores apresentarão seus 43

Pareceres e os demais Conselheiros farão o acompanhamento através da 44

projeção no data show, conforme experiência já realizada na última reunião. 02. 45

Ordem do Dia: 2.1 Relatório de Gestão de 2010 e Prestação de Contas/2010 46

do IFBA. Relator: Conselheiro Paulo André. (Processo nº 47

23279002693/2011-71) O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 48

informa que os referidos documentos encontram amparo nas normas 49

estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União através da IN nº 63 de 01 de 50

setembro de 2010 e da Decisão Normativa TCU números 71/05, 85/07,  88/07 e 51

107/10 e no inciso VII do Art. 9º do Estatuto do IFBA. Primeiramente, fez a 52

apreciação dos seguintes itens da Prestação de Contas, constantes do Parecer, 53

fazendo comentários sobre cada um deles: Balanço Orçamentário, Balanço 54

Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. 55

Solicitou que fossem excluídas as páginas 11 e 12, por abordarem informações 56

pertinentes ao exercício de 2009. Em seguida, fez comentários sobre os 57

seguintes itens: Convênios/Termos de Cooperação Técnica; Recursos Próprios; 58

Incremento no número de alunos matriculados nos cursos superiores e nível 59

técnico; Incremento no número de alunos no ensino médio; Incremento na 60

política de qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos; 61

Aumento da força de trabalho – docentes efetivos e substitutos; Obras e 62

Reformas; Aumento da frota; Aquisição Acervo; Recursos de Audiovisual e 63

Informática; Análise dos Indicadores. Estão relacionadas, no Parecer, sugestões 64

para as devidas correções. Informou que este ano foi também elaborado o 65

Relatório de Gestão Formatação TCU, estando o mesmo em consonância com 66

o que determina a Decisão Normativa – TCU nº 107/2010, a Decisão Normativa 67

– TCU nº 277/2010, a Portaria CGU nº 2.546/2010 e a Instrução Normativa 68

TCU nº 63/2010. Recomendou que fosse realizado o devido preenchimento das 69

tabelas do Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de 70

Governo. Segue transcrita a Conclusão: “ Sendo atendidas as ressalvas 71

apresentadas por este Relator e como este documento representa, na sua 72

íntegra, todas as informações solicitadas pelos órgãos competentes, como 73

também encontra-se atendendo a Legislação vigente, solicito deste Conselho 74
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Superior – CONSUP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 75

Bahia – IFBA, sua aprovação bem como o encaminhamento aos órgãos 76

fiscalizadores Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da 77

União – CGU.” Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes 78

manifestações: o Conselheiro Marcus considerou o Relatório um excelente 79

instrumento de gestão, dizendo ser esse um momento para se avaliar a 80

Instituição e reconhecer os acertos e verificar os erros. Falou que o Curso na 81

Modalidade PROEJA obteve um percentual de retenção grande, sendo contrário 82

à justificativa apresentada quanto a isso, uma vez que foi colocado que esse fato 83

vem ocorrendo também em outras Instituições da rede que ofertam essa 84

modalidade de ensino, o que para ele significa que o problema não será85

resolvido. Sugeriu que seja incluída na avaliação da pesquisa da capacitação 86

docente, não só o número de doutores, mas as publicações em revistas 87

indexadas, porque se estão sendo formados doutores e eles não estão 88

publicando, isso é um indicador muito ruim para a Instituição e o que se verifica 89

é que esses dados são perdidos, mascarados, não no sentido de má fé e de querer 90

esconder, mas porque não se consegue ver quando se misturam publicações e 91

revistas indexadas com resumos e anais de congressos, que são publicações de 92

natureza completamente distintas e que jamais deveriam estar no mesmo 93

indicador. Explicou que publicação de anais em resumo não tem peso acadêmico 94

nem científico, já uma publicação numa revista indexada já é bem diferente. 95

Achou importante que seja verificado se o investimento da Instituição, na 96

formação de tantos mestres e doutores, está tendo retorno para o IFBA. 97

Recomendou que sejam esclarecidas as publicações em revistas indexadas, da 98

Tabela 53. Verificou que, na página 80, o indicador de pesquisa informa que 99

foram realizadas 195 metas em 2010 e a meta para 2011 é menos da metade. 100

Para ele, não justifica que mais de 50% dos Grupos de Pesquisa não tenham 101

publicado um artigo científico e que existam Grupos de Pesquisa que não têm 102

sequer um líder como mestre. Achou fundamental inserir no Relatório de Gestão 103

uma tabela comparativa entre o que foi assinado no Termo de Metas e a situação 104

atual; a Senhora Presidente informou que tal recomendação será atendida no 105

próximo Relatório; o Conselheiro Marcus considerou preocupante a taxa de 106

sucesso do último ano, por ter uma redução de 50%, e o crescimento de 100% 107

da evasão de 2009 para 2010, especificamente, no Curso em Radiologia, cuja 108

evasão, em 2009, foi de 15% e em 2010, de 40% e aí é que precisa ser avaliado 109

o acesso pelo SISU, por ser um grande problema. Citou que os cursos superiores 110

tiveram elevada concorrência no vestibular e no SISU, porém não conseguiram 111

completar suas vagas, como por exemplo, o Curso em Radiologia teve a 112

concorrência do SISU de 186 candidatos para 40 vagas, mas só entraram 35 113

pessoas. Ressaltou a necessidade de discussão da perspectiva de meta de 114

utilização de 100% do SISU este ano. Falou também sobre a evasão de 47% nos 115

cursos técnicos e que não é possível se avaliar tecnicamente um curso sem 116

avaliar a conjuntura da Instituição no Estado. Citou taxas muito baixas de 117
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concorrência nos Cursos Superiores e nos Cursos Técnicos Integrados e 118

Subsequentes, principalmente, no Curso Técnico em Comércio, de Juazeiro.119

Procurou saber quantos anos tem o Curso em Aquacultura, do campus de 120

Valença; a Senhora Presidente explicou que Juazeiro é uma extensão do IFBA, 121

através de parceria com a prefeitura, não tendo este Instituto responsabilidade do 122

ponto de vista financeiro e de pessoal, só faz o acompanhamento pedagógico. 123

Disse que uma pedagoga está acompanhando esse Curso, em Juazeiro. Acredita 124

que certamente no momento em que Juazeiro se tornar uma extensão efetiva do 125

Instituto, os cursos de lá serão extintos e outros deverão aparecer e, para isso 126

acontecer, estão sendo realizadas audiências públicas. Considerou todas as 127

observações do Conselheiro Marcus importantes, as quais devem ser 128

caracterizadas como sendo um ponto de partida para a avaliação institucional. 129

Informou que este Instituto tem autonomia para extinguir e criar cursos, a 130

qualquer momento, caso necessário, desde que esteja efetivamente respaldado 131

em dados e para isso está sendo elaborado o Planejamento. Comunicou também 132

que o campus de Valença foi criado para oferecer Cursos voltados à área de 133

pesca e o seu conjunto efetivo de professores é para ser dessa área, entretanto, 134

alguns cursos nessa área já não são mais oferecidos. Disse que um grupo de 135

professores está elaborando um projeto de atualização do Curso em Aquicultura; 136

o Conselheiro Handerson falou que é o momento de se fazer uma reflexão sobre 137

a gestão, através do Relatório. Lamentou o curto tempo que o mesmo foi 138

disponibilizado aos Conselheiros, sem ter sido possível uma leitura cuidadosa e139

detalhada, se repetindo o que aconteceu na reunião em que foi avaliado o 140

Relatório de 2009. Achou temerário que uma das pessoas que construiu o 141

Relatório seja o Relator, sendo óbvio que ele não quer falar de má fé, mas a 142

tendência é que a pessoa, no caso, não seja crítico com o que construiu, devendo 143

ser relatado por alguém que não participou do processo, embora considere o 144

Relator uma pessoa de grande capacidade e de relevantes serviços prestados a 145

este Instituto.  Informou que não viu registros no Relatório para qualificar o que 146

é pesquisa inicial e o que é uma coisa mais aprofundada que é dividir os projetos 147

de pesquisa com financiamento FINEP, FAPESB, CNPq, dos Projetos PIBIC, 148

PIBIT, porque quando ele fala de cerca de 200 projetos de pesquisa, é essa faixa 149

de PIBIC e PIBIT, a produção é baixa porque só tem 10 financiados pelos 150

órgãos de fomento FINEP, FAPESB e CNPq, então é preciso que separe isso 151

nesse Relatório para que se tenha a real dimensão do quanto está sendo 152

produzido de pesquisa. Solicitou que seja retificado nesse Relatório o índice do 153

que é aceitável, por exemplo, a qualificação de docentes tem lá 2.72, mas não 154

informa se o aceitável é 3, 5 ou até 1000. Observou no Relatório - TCU, página 155

26, que dos R$570.000,00 destinados a acervo bibliográfico, se executou 156

R$4.007,00, menos de 1%, podendo ter sido um erro grosseiro. Disse que o 157

MEC mandou muitos livros. No seu entendimento, houve um equívoco do 158

Relator quando colocou economia orçamentária como sendo uma coisa boa, 159

quando na realidade é a não execução orçamentária, que é ruim. Explicou que 160
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economia orçamentária é se foi executado tudo que estava planejado para 161

executar com menor valor e pouca execução orçamentária tinha recursos para 162

executar e o fez com menor valor. Mencionou a quantidade de 107 estagiários,163

registrada no Relatório, no valor de R$620.000,00, mas só a Reitoria tem 65, o 164

que corresponde a R$660.000,00, possuindo mais estagiários que os campi do 165

interior; o Conselheiro Albertino explicou que estão incluídas na Reitoria as 166

Pró-Reitorias e a Diretoria de Gestão de Pessoas. Informou que, conforme dados 167

da SEI, a Bahia precisa de 30 mil técnicos na área de TI e que mais de 36 168

milhões de brasileiros não possuem o Ensino Médio concluído e estão no mundo 169

do trabalho, sem uma boa qualificação. Achou importante que sejam utilizados 170

mecanismos sociais, como campanha publicitária nacional, diálogo com as 171

comunidades, sindicatos e associações de bairros, para a divulgação dos Cursos 172

Técnicos Subsequentes e PROEJA. Entende que é fácil incluir no Relatório a 173

concorrência dos candidatos nos processos de seleção, porque o setor 174

competente tem esses dados. Citou que existe um equívoco na taxa de sucesso175

dos Cursos Integrados e os dos Cursos Superiores, bem como que a maior turma 176

de formandos foi a de janeiro, das Engenharias Elétrica e Mecânica, não 177

constando nos dados sobre egressos. Comunicou que, ao assumir o Campus de 178

Salvador o índice de repetência nos Cursos Integrados era 46% em 2010. No 179

Relatório de Gestão, do Campus de Salvador, o maior índice de repetência foi 180

no 1º ano dos Cursos Integrados - 29% e o problema está no 1º ano, 1º módulo 181

do Curso Subseqüente, bem como nas primeiras disciplinas do Curso Superior, 182

pela falta de base. Considerou esse Relatório um sucesso, pois no PROEJA 183

houve um incremento de 28% nas matrículas, na Graduação mais de 58% no 184

quantitativo de professores, um incremento de 41,86%, números esses que 185

devem ser festejados. Acha que são muitos os grupos de pesquisa. Quanto à 186

extensão, entende que tem um potencial grande e isso não tem aparecido nas 187

ações, precisando consolidar o quadro de 827 professores efetivos e de 218 188

professores substitutos. Sugeriu que se pense numa sistemática de serem189

lançados os dados, à medida que os eventos forem acontecendo para o Relatório 190

ficar concluído, com mais rapidez, e a comunidade participar de sua construção; 191

o Conselheiro Paulo Marinho felicitou a Reitora pela medalha que ela recebeu 192

de Honra ao Mérito, na semana passada, em Brasília, prêmio concedido a 193

Mulheres Educadoras do Brasil,  importante, sobretudo, para as mulheres deste 194

Instituto e do Brasil.  Sugeriu à PROAP que o próximo Relatório detalhe os 195

dados por campus. Pediu ao Relator que seja corrigido no Parecer o nome do 196

Curso, ali citado, para Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, do 197

campus de Vitória da Conquista, e não de Tecnologia. Propôs que seja incluída a 198

criação do Centro Vocacional em Tecnologia da Informação e também que seja 199

inserido o Centro Tecnológico na Área de Cerâmica Artesanal Estrutural, em 200

fase de conclusão. Falou que cada campus tem autonomia financeira, 201

administrativa e patrimonial, executando o orçamento diante do que foi 202

planejado no PDI e Plano de Metas. Solicitou que seja registrado que o campus 203
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de Vitória da Conquista executou 100% do seu orçamento, no ano passado. 204

Lembrou que o IFBA é uma Instituição de estrutura verticalizada e como tal 205

deve fazer pesquisa e desenvolver trabalhos de extensão, desde os mais 206

complexos aos mais simples, bem como que este Conselho aprovou Critérios 207

para Certificação de Grupos de Pesquisa. Parabenizou a PROAP pelo trabalho 208

árduo realizado; o Conselheiro Augusto César saudou a Magnífica Reitora e os 209

colegas do Conselho. Considerou muito importante que um Relatório com essa 210

magnitude seja discutido aqui e que sejam apontadas as observações, inclusive,211

bastante pertinentes. Nesse sentido, achou duas observações que valem à pena 212

ser reafirmadas. A primeira, quanto à ressalva feita à palavra máscara, quando o 213

Conselheiro Marcus explicou que não era bem esse sentido. Entende que talvez 214

seja interessante que se precisasse ao invés dessa palavra a invisibilidade que, 215

em algumas circunstâncias, estão postas no Relatório. Outra dimensão 216

conceitual importante fez referência sobre a distinção entre economia e 217

execução, com as observações de que cada situação tem características 218

diferentes. Em relação à questão das publicações, aqui referidas, passou a fazer 219

uma distinção sobre isso, dizendo que as agências de financiamento e as formas 220

institucionais de registros dão conta de que anais, publicações em revistas, 221

capítulos de livros, todos eles possuem uma mesma caracterização, ou seja,222

produção intelectual. Considerou que não há necessidade de uma diferenciação 223

entre as publicações em anais e em revistas, em capítulos e em livros, é preciso, 224

no entanto, dizer que essas publicações têm pesos distintos, mas naturezas 225

semelhantes, até porque são consideradas nas coletas produção intelectual e, 226

nesse quesito, acha importante que se aprofunde não do ponto de vista do 227

Relatório porque ele tem que dizer aquilo que se constata, mas do ponto de vista 228

de uma reflexão em torno do Relatório. Destacou o reconhecimento que este 229

Instituto tem não só internamente, mas fora do Instituto, inclusive, as outras 230

Instituições de Ensino Superior passam a ter gradativamente o conhecimento da 231

importância do que se desenvolve nesse momento histórico aqui e isso precisa 232

ser consoante com a pesquisa. Falou que se for realizada uma avaliação do 233

Seminário Interno, 64 trabalhos foram apresentados e o número de bolsistas foi 234

exatamente 64, salvo melhor juízo, basicamente, todos os bolsistas apresentaram 235

trabalhos, porque se é verdade que o número de bolsista é o mesmo dos 236

trabalhos apresentados, significa dizer que poucos foram os trabalhos ou existem 237

poucas pesquisas em desenvolvimento, assim não se deve contentar que o 238

número de trabalhos seja o mesmo da quantidade de bolsistas, porque não só os 239

bolsistas fazem pesquisa ou participam de grupos, precisando crescer muito esse 240

número. Como professor, credenciado em dois programas, considerou241

surpreendente 49 grupos, recomendando um censo a partir de dados que já 242

existem, mas também a partir de uma consultoria especializada, porque acha que 243

esse dado não corresponde à capacidade de produção e que, talvez, se deva ter 244

um número menor de grupos, mas uma potência de participação no mundo da 245

pesquisa maior. Chamou à atenção para a relação entre bolsistas e grupos de 246



7

pesquisa e trabalhos apresentados e em relação ao número de grupos e a 247

necessidade de um censo racional, além da relação entre a produção e a 248

organização desses grupos, inclusive, se são inscritos nas agências nacionais e 249

por fim sobre a formação. Recomendou que a Instituição não se inscreva só em 250

Programas de Pós-Graduação, mas que amplie o número de Cursos de Pós-251

Graduação. Acredita que, devido a sua credibilidade, logo estarão sendo 252

solicitados Cursos de Mestrado e Doutorado, oferecidos pelo próprio Instituto. 253

Apresentou parabéns ao Relator pelo trabalho apresentado; a Conselheira 254

Solange apresentou congratulações à Reitora pelo prêmio recebido e disse que 255

as mulheres também se sentem reconhecidas nesse mesmo processo. 256

Parabenizou também o Conselheiro Paulo André pela elaboração do Parecer.  257

Por ela fazer parte de uma organização de grande porte, disse que sabe o quanto 258

é difícil registrar e coletar dados no momento da consolidação de um Relatório 259

como esse, então sem dúvida é um esforço que merece o reconhecimento. Não 260

entendeu muito bem a questão da evasão do Curso Subseqüente variar em 0 a 261

46% e a do Curso na Modalidade Integrada, que é a grande tendência da 262

instituição, ser de 0 a 86%. Achou normal ter correção no Relatório, diante de 263

um instrumento dessa magnitude, porém quer destacar a riqueza das discussões 264

aqui realizadas. Para ela, o IFBA está de parabéns pelas conquistas, aumento da 265

margem de investimento, crescimento quantitativo, de ingresso, de matrícula, 266

isso tudo é realmente bastante louvável, mas lhe parece que o caminho da 267

diferenciação, o caminho de atingir uma maior qualidade no IFBA vem com as 268

discussões todas e com os comentários dos Conselheiros que são preciosas 269

colaborações. Sua preocupação é que essas colaborações, essas contribuições 270

fiquem apenas registradas. Citou algumas manifestações, já repetidas aqui, sobre 271

Planos de Cursos e evasão. Informou que ela geralmente faz uma vez no ano ou 272

uma vez a cada dois anos um Plano de Melhoria de Gestão, entendendo que esse 273

Plano vai ser monitorado e de certa forma será evidenciado de que se busca uma 274

melhoria de qualidade nessa gestão e que tais ações já foram feitas outras tantas 275

muitas vezes, precisando retomar ou recolocar para o ano seguinte, porque não 276

se  conseguiu dar conta, mas existe algo que está ali evidenciado e que vai ser 277

buscado. Acha que os pronunciamentos desta reunião trouxeram contribuições 278

importantes, significando o caminho da qualidade e isso tudo pode ser reunido 279

num Plano de Melhoria de Gestão – PMG que deverá ser acompanhado e aí acha 280

que dará bastante magnitude ao trabalho do Relatório, que não pode ficar apenas 281

restrito em uma e duas horas no Conselho, ele tem que ter conseqüência e acha 282

que seria o Planejamento, que daria a possibilidade de acompanhar tudo isso; o 283

Conselheiro Handerson parabenizou a Reitora pelo prêmio recebido, 284

considerando-o muito importante para este Instituto. Comunicou que, no 285

momento da avaliação institucional, o IFBA é equiparado a Universidade e se 286

não tiver trabalho de pesquisa sério não obterá um resultado satisfatório, mesmo 287

que os índices de avaliação institucional de ensino sejam bons. Perguntou ao 288

Conselheiro Augusto César se ele consegue uma bolsa no CNPq só com 289
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resumos publicados e seminários, tendo o mesmo respondido negativamente; o290

Conselheiro Handerson sugeriu a Reitora que cobre da Pró-Reitoria de 291

Administração e Planejamento o retorno do Plano de Metas a este Conselho; a 292

Senhora Presidente explicou que tem alguns condicionantes que o MEC ainda 293

não deu resposta; o Conselheiro Handerson sugeriu que as 05 Pró-Reitorias 294

sejam convocadas para apresentarem ao CONSUP o Planejamento de 2011, se 295

possível o de 2012.  Propôs que as duas primeiras sejam as Pró-Reitorias de296

Ensino e a de Pesquisa, por serem as mais discutidas, podendo por sessão cada 297

uma fazer sua exposição ou então ser realizada uma Reunião Extraordinária; o 298

Conselheiro Munduruca falou que são 05 Pró-Reitorias e como as Reuniões 299

Ordinárias são realizadas por bimestre, não acha viável que o Plano de Metas de 300

2011 tenha a sua última apresentação somente em dezembro. Assim, sugeriu 301

que, em cada Reunião Ordinária, se colocasse duas Pró-Reitorias ou então uma302

Extraordinária para as 05 Pró-Reitorias apresentarem seus trabalhos; o 303

Conselheiro Marcus recomendou que a questão seja discutida no item o que 304

ocorrer, o que foi aceito. Em seguida, explicou que não foram apresentados 49 305

projetos nem 64 trabalhos no Seminário de Pesquisa, cada bolsista é obrigado a 306

apresentar seu projeto. Concordou que se faça o censo para qualificar mais esses 307

grupos. Disse ao Conselheiro Augusto César que as agências de fomento tomam 308

por base curriculates e que ele não tem conhecimento que uma agência de 309

fomento coloque no mesmo item trabalhos publicados em revistas como anais e 310

resumos, uma vez que estão dentro de publicações e itens diferentes, com pesos 311

completamente diferentes. Falou também que o governo está acenando que os 312

professores do Magistério Superior devem ter progressão, se participarem de 313

Programa de Pós-Graduação e, caso não tenham publicação em revista indexada, 314

os programas de mestrado não aceitam sequer a solicitação de inscrição. Não 315

achou que valha a pena a Instituição afastar um professor por 04 anos, investir 316

mais de meio milhão de reais na formação desse doutor e depois ele ficar 317

publicando resumo em congresso, pois isso um bolsista de iniciação científica 318

faz. Considerou um problema grande em termos de publicações, se este Instituto 319

tiver 200 publicações, 199 resumos em anais de congresso e somente um artigo 320

publicado; o Conselheiro Augusto Cesar concordou com o pronunciamento do 321

Conselheiro Marcus de que a natureza de anais tem um peso, publicação e 322

capítulo de livro outro, mas a natureza de anais e de revistas é a produção 323

intelectual; o Conselheiro Wallace chamou à atenção, da página 61, do 324

Relatório, sobre a informação de que não houve trabalhos publicados no ano de 325

2010. Citou que nessa mesma página consta que a edição da Revista ETC, do 326

ano de 2010, não foi publicada em razão do Regulamento Interno da Revista não 327

ter sido aprovado pelo CONSUP. Demonstrou preocupação com essa 328

informação, solicitando que seja verificada essa pendência; a Senhora 329

Presidente comunicou que essa regulamentação já foi aprovada por este 330

Conselho; o Conselheiro Paulo André disse que existe dificuldade muito grande 331

na coleta de dados, por mais que se inicie esse trabalho num prazo mais do que 332
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razoável, ocorrendo também que no momento do trabalho são identificadas 333

algumas distorções que precisam ser corrigidas, o que atrasa a sua conclusão, 334

não conseguindo fazer o Relatório de Gestão, documento de tamanha 335

complexidade e magnitude, em tempo hábil. Comunicou também que o 336

Departamento de Administração e Planejamento está buscando fazer a coleta de 337

informações via on-line, o que trará um retorno satisfatório não só para a 338

administração, mas também para este Conselho. Falou que fez as anotações das 339

correções sugeridas, para os devidos ajustes; a Senhora Presidente agradeceu as 340

contribuições dos Conselheiros, as quais serão levadas em consideração. 341

Explicou que alguns ajustes podem ser feitos nesse Relatório e outros no 342

próximo, no sentido de qualificar o Relatório. Em relação ao pronunciamento do 343

Conselheiro Handerson, de ser incongruente ter colocado um Conselheiro, que 344

participou da elaboração do Relatório, para ser o Relator, na medida do possível, 345

tem evitado isso, inclusive, com os Planos de Cursos. No caso da complexidade 346

do Relatório, cuja peça carece de conhecimentos técnicos específicos, ela 347

indicou, inicialmente, o Conselheiro titular Paulo Nilo, para ser o Relator, mas o 348

seu pedido foi de que a relatoria fosse transferida para o seu suplente. O Parecer 349

foi aprovado, com os ajustes e as observações do Relator e dos Conselheiros.                                                                                   350

2.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Comércio –351

PROEJA, do Campus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Albertino.352

(Processo nº 23279002507/2011-02). O Relator solicitou que o Plano fosse 353

retirado de Pauta, tendo mantido contato com a Comissão Elaboradora sobre a 354

necessidade de alguns ajustes, até por conta de ser uma área nova, precisando 355

aprofundar o estudo da oferta desse curso, o que foi acatado. Disse que o 356

processo seletivo para esse curso será realizado em 2.012. 2.3 Plano do Curso 357

Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Subsequente, do 358

Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Elieser. (Processo nº 359

23279002509/2011-93). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 360

informa que o formato do Plano está em conformidade com as Orientações para 361

a Formulação e Apresentação dos Planos de Cursos Técnicos, que por sua vez 362

obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 363

Nível Técnico através da Resolução CNE/CEB nº 04/99. Recomendou pequenas 364

correções que estão relacionadas em sete itens do Parecer. Ao final, propôs a 365

aprovação do Plano, com os ajustes apontados, a partir do segundo semestre de 366

2010. O Conselheiro Albertino comunicou que, no final do ano passado, 367

solicitou autorização deste Conselho para os campi novos oferecerem cursos, 368

tomando como parâmetro os que já foram aprovados em outros campi e, 369

posteriormente, seriam apreciados e aprovados pelo CONSUP.  O Parecer foi 370

aprovado. O Conselheiro Augusto César precisou ausentar-se da reunião. 2.4 371

Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis, Modalidade 372

Subsequente, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Ricardo.  373

(Processo nº 23279002508/2011-49). O Relator fez a leitura do Parecer, no qual 374

informa que o curso está organizado por disciplinas, em regime modular, de 375
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acordo com a legislação vigente, distribuídas em quatro módulos, não havendo 376

saídas intermediárias e que a prática profissional na atividade de estágio possui 377

caráter não obrigatório. Comunicou também que o campus dispõe de parte da 378

infra-estrutura necessária para atender às recomendações do Curso, constantes 379

do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. No tocante aos laboratórios 380

específicos, disse ser necessário indicar o que está sendo adquirido. Estão 381

relacionados ajustes, em três itens do Parecer. Ao final, propôs a aprovação do 382

Plano de Curso, com carga horária teórico-prática de 1.200 horas e 300 horas de 383

estágio opcional. Comunicou que já recebeu a versão atualizada do Plano.                                                                                                                                           384

Depois da explanação do Parecer, houve as seguintes manifestações: a 385

Conselheira Solange achou uma excelente iniciativa o oferecimento de cursos já 386

aprovados e tecnicamente validados em outro campus, mas deixa de ter a 387

perspectiva de análise da questão da pesquisa de mercado que neste Conselho já 388

se falou diversas outras vezes; o Conselheiro Albertino disse que todos os novos 389

campi foram precedidos de audiência pública com as comunidades e a 390

orientação do MEC é de que sejam respeitados os arranjos produtivos locais. 391

Falou que a Reitoria tem recebido solicitações de prefeitos no sentido de levar a 392

extensão para as suas cidades e que o IFBA tem um convênio com o Governo do 393

Estado, para a instalação de uma Usina de Biocombustíveis; o Conselheiro 394

Ricardo explicou que o Projeto tenta justificar a proposta do Programa de 395

Bioenergia do Estado da Bahia e que está sendo feito um levantamento dos 396

investimentos realizados ou que estão sendo projetados para a Bahia, assim 397

como existem os investimentos da Petrobrás e a questão da Usina de 398

Biocombustível, processos que estão em andamento no campus de Paulo 399

Afonso. Concordou que precisa aprofundar mais a discussão sobre a pesquisa de 400

mercado no IFBA. Falou que no Projeto do Curso está bem justificada toda esta 401

parte de dados; a Conselheira Solange entende que a audiência pública precisa 402

ser qualificada e não acha que é suficiente por ter o conhecimento técnico e, por 403

ser uma organização como o IFBA, porque se pensar nessa pesquisa como a 404

verdade absoluta e de que o mercado uma vez já pronto para receber aquele 405

curso é o suficiente em termos da missão deste Instituto, que não lhe parece que 406

é a de indutor de desenvolvimento social, que muitas vezes o mercado pode 407

ainda não apontar a adesão àquele tipo de curso, mas ele está no bojo de uma 408

proposta maior articulada de desenvolvimento com o poder público, que 409

justifique a oferta, a manutenção e outras estratégias para a indução daquilo para 410

se criar um futuro diferente. Para a Conselheira, a audiência pública e a pesquisa 411

de mercado, juntas, podem dar realmente a justificativa do oferecimento de um 412

curso e em que localidade; o Conselheiro Marcus disse que nem sempre o 413

resultado de uma audiência pública reflete as reais necessidades ou 414

possibilidades da região. Para ele, o IFBA não deve gastar dinheiro com 415

pesquisa de mercado, podendo utilizar indicadores, mas o mercado pode416

contribuir dizendo as potencialidades da região; a Senhora Presidente 417

comunicou que faz questão de participar das audiências públicas e essa consulta 418
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à comunidade é uma forma de interagir com a comunidade. Citou que o Curso 419

Técnico em Biocombustíveis vai ser replicado em outros campi, por ter um 420

convênio com o Governo do Estado, onde a SECTI fornecerá todos os 421

equipamentos para as Usinas de Biocombustíveis. Explicou que as audiências 422

não têm apresentado problemas, embora reconheça que precise aprofundar esse 423

conhecimento do mundo do trabalho. O Parecer foi aprovado com as 424

observações. 2.5 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, 425

Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso. Relator: 426

Conselheiro Marcus Navarro. (Processo nº 23279002510/2011-18). O Relator 427

comunicou que fez seu Parecer, com base no Plano já reformulado, conforme as 428

adequações solicitadas por ele. Ressaltou que do ponto de vista pedagógico o 429

documento está bem elaborado. Em seguida, procedeu à leitura do Parecer, no 430

qual informa que o Plano foi analisado conforme legislação vigente da Educação 431

Profissional Técnica, seguindo as orientações com relação à formatação 432

atendendo ao disposto na Resolução CEB 04/1999. Fez algumas considerações, 433

a seguir, constantes do Parecer: - oferecimento pelo IFBA de Cursos Técnicos 434

em Informática, Integrados e Subsequentes, em quase todos os campi, 435

totalizando mais de 1.000 vagas/ano, tendo uma concorrência média de 3 436

candidatos por vaga; - 70% dos cursos técnicos subseqüentes e 30% dos 437

integrados tiveram concorrência menor que 5 candidatos/vaga no último 438

processo seletivo, sendo que 11% (5) dos cursos subseqüentes e 6% (2) dos 439

integrados, tiveram concorrência menor do que 1; - apesar do curso não ter sido 440

aprovado pelo CONSUP, o campus já realizou processo seletivo para os Cursos 441

Técnicos em Informática, Integrado e Subseqüente, com concorrência de 0,8 e 442

1,8, respectivamente; - a avaliação dos Projetos de Cursos, pelo CONSUP, não 443

deve ser restrita aos cumprimentos da legislação técnica/pedagógica, 444

necessitando avaliar a pertinência e viabilidade do curso; - o Curso Técnico 445

Subsequente de Comércio, de Juazeiro, é oferecido nos turnos vespertino e 446

noturno, com concorrências 0,2 e 0,5, respectivamente; - a criação e manutenção 447

de cursos que não possuem demandas, provocam o retardo ou impedimento do 448

crescimento e/ou criação de cursos com grandes demandas, tendo em vista a 449

limitação dos recursos. Ao final foi favorável à aprovação do Curso, tendo em 450

vista que já houve seleção, mas indicou a necessidade de avaliação da451

continuidade da oferta dos Cursos, nas duas modalidades. Depois da explanação 452

do Parecer, o Relator observou que o IFBA oferece não mais do que 05 453

diversidades de Cursos Técnicos, a exemplo de Informática, Biocombustíveis, 454

Eletromecânica. Citou o novo Curso Técnico em Segurança no Trabalho, do 455

campus de Vitória da Conquista, recentemente aprovado. Comunicou a respeito 456

de Curso Técnico em Movelaria, que está tendo uma procura muito grande no 457

mercado de trabalho, com um bom salário. Procurou saber por que o IFBA não 458

faz um campus forte na área de saúde, com demanda em todas as regiões, 459

podendo agregar Técnicos em Segurança no Trabalho, Enfermagem e em460

Manutenção; o Conselheiro Albertino explicou que a baixa concorrência no 461
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processo seletivo do campus de Paulo Afonso deve ter sido, talvez, por não ter a 462

estrutura das outras cidades, como pessoal para fazer ampla divulgação, pedindo 463

um prazo de pelo menos 02 anos para o processo ser aprimorado; o Conselheiro 464

Marcus achou que essa baixa demanda não explica completamente por ser uma 465

Instituição nova, porque no campus de Salvador, os Cursos de Radiologia e o de 466

Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS quando começaram a 467

concorrência era de 30 candidatos/vaga e em Paulo Afonso ainda podem ser 468

utilizados, por exemplo, para a divulgação, alto-falante, entrevista na rádio, 469

feira, panfletos; o Conselheiro Handerson disse que conhece Paulo Afonso, pois 470

trabalhou na CHESF muito tempo e essa cidade tem uma característica de 471

sempre estar muito envolvida com a questão tecnológica e o Prof. Arleno, 472

Diretor do campus, é marqueteiro. Não concordou com as palavras do 473

Conselheiro Albertino; a Senhora Presidente acredita que o Diretor do campus 474

de Paulo Afonso fez a divulgação dos cursos, porém acha que o tempo foi curto 475

e que os próximos exames serão um sucesso. Disse que os processos seletivos 476

dos campi de Irecê e Jequié tiveram mais de 5.000 inscritos. O Parecer foi 477

aprovado com as observações. As Conselheiras Solange e Natália ausentaram-se 478

da reunião. 2.6 Proposta de inclusão de novas matrizes curriculares no 479

Curso Técnico em Alimentos, a partir de 2011, nas Modalidades 480

Subsequente e Integrada, do campus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro 481

Albertino. (Processo nº 23279002695/2011-61). O Relator apresentou seu 482

Parecer, no qual informa que o Conselho do referido Curso solicita autorização 483

no sentido de serem alteradas as matrizes do Curso Técnico de Nível Médio em 484

Alimentos, Modalidades Subsequente e Integrada ao Ensino Médio. Explicou 485

que o citado Curso, na Modalidade Integrada, não apresentava Plano aprovado, 486

até antes da reunião de 22/12/2010. Dessa forma, o Plano, aprovado pela 487

Resolução nº 89 de 22/12/2010, foi implementado para todos os discentes do 488

curso, com exceção dos discentes do primeiro ano, que foram inseridos numa 489

segunda matriz curricular, conforme Resolução nº 84 de 22/12/2010. No 490

Subsequente, já havia um Plano de Curso aprovado, entretanto, foram realizadas 491

algumas modificações e o novo Plano foi encaminhado para ser apreciado pelo 492

CONSUP, também no dia 22/12/2010, sendo avaliado e aprovado pela 493

Resolução nº 88, de 22/12/2010. Falou também que, por este novo Plano diferir 494

do anterior, apenas em poucas disciplinas do terceiro e quarto módulos, 495

solicitou-se a inserção de nova matriz curricular, em 2011, para todos os 496

discentes que, em 2010, estavam cursando os 1º e 2º módulos e, para aqueles 497

reprovados no 3º módulo. O Relator sugeriu ajustes, os quais estão relacionados 498

no Parecer. Ao final, manifestou-se favorável à proposta, a partir de 2011, 499

recomendando que as alterações efetuadas constassem dos respectivos Planos de 500

Cursos e que fossem encaminhados à Secretaria do CONSUP e à Pró-Reitoria de 501

Ensino para os devidos registros e arquivamento. Depois da explanação do 502

Parecer, houve as seguintes manifestações: a Conselheira Dicíola fez consulta 503

se os desenhos curriculares dos Cursos Integrantes precisarão ser alterados, 504



13

como fez o campus de Porto Seguro, considerando a Resolução do CONSUP 505

que aprovou a Matriz Básica Curricular dos Cursos Integrados, propondo que 506

seja apresentada ao Conselho apenas a matriz curricular e não os Planos de 507

Cursos; o Conselheiro Albertino explicou que a matriz básica foi aprovada, mas 508

os ajustes não precisam ser apreciados pelo CONSUP, devem ser agregados aos 509

Planos de Cursos e enviados à Pró-Reitoria e à Secretária do CONSUP; o 510

Conselheiro Marcus falou que na Pasta do CONSUP tem um documento do 511

Coordenador desse Curso informando que enviou o Projeto a um Conselheiro. 512

Disse que o encaminhamento foi equivocado, uma vez que não cabe a um 513

Coordenador de Curso, mas sim ao Diretor do campus enviar Projeto a um514

Conselheiro; o Conselheiro Albertino explicou que a modificação foi aprovada 515

em dezembro de 2010 e eles já tinham proposta de fazer outras alterações, só 516

que, à época, isso não chegou ao CONSUP e a proposta foi aprovada sem os 517

ajustes; a Senhora Presidente informou que todos os documentos passam pela 518

secretária, mas, às vezes, o encaminhamento não é feito devidamente. 519

Considerou válida a observação. O Parecer foi aprovado. O Conselheiro 520

Munduruca precisou ausentar-se da reunião. 2.7 Plano do Curso Técnico 521

Integrado em Meio Ambiente, do Campus de Eunápolis. Relator: 522

Conselheiro Paulo Marinho. (Processo nº 23279002922/2011-58). O Relator 523

disse que o campus oferece esse Curso, na Modalidade Subsequente, possuindo524

uma estrutura boa. Em seguida, apresentou seu Parecer, no qual informa que a 525

estrutura do Projeto do Curso tem como referência legal a Lei nº 9394 de 526

20/12/96, o Decreto nº 5154 de 23/07/04, os Parâmetros Curriculares do Ensino 527

Médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Técnicos de Nível 528

Médio, as Diretrizes Institucionais para Elaboração de Planos de Cursos da 529

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do antigo CEFET-BA (Portaria 530

nº 629 DG de 08/11/05) e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Sugeriu que 531

alguns pontos do documento sejam revistos, estando os mesmos relacionados no 532

Parecer. Ao final, manifestou-se pela aprovação da referida proposta de Curso. 533

O Conselheiro Ricardo disse ser motivo de preocupação, no Campus de 534

Eunápolis, o corte ou o contingenciamento de recursos financeiros, inclusive, 535

em termos de diárias e passagens. Como Diretor, disse que é cobrado, 536

principalmente, pelo corpo docente, em relação à participação em evento e à 537

questão da qualificação. Informou que, durante um ano, não houve novas 538

entradas no Curso em Meio Ambiente, Subseqüente, justamente pela falta de 539

recursos humanos, mas o campus possui, atualmente, dois professores na área de 540

Engenharia Ambiental com mestrado e um se doutorando nessa mesma área, 541

dando um reforço ao curso. O Parecer foi aprovado. 2.8 Projeto Pedagógico do 542

Curso Superior de Engenharia Civil, do Campus de Vitória da Conquista. 543

Relatora: Conselheira Dicíola. (Processo nº 23279002924/2011-47). A 544

Relatora apresentou seu Parecer, no qual informa que o projeto está estruturado 545

em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 546

9.394/2006, na Resolução do CNE/CES nº 11/2002, com observância da Lei 547
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5.194 de 24/1966 que regulamenta o exercício da profissão de Engenheiro e 548

Resolução nº 1.010/2005 CONFEA/CREA. Atende ainda ao proposto na Lei nº 549

11.892/2008, dos Institutos Federais, em seu Art. 7º e inciso VI. Informou que a 550

Estrutura Curricular do Projeto está ordenada por disciplinas em regime 551

semestral, distribuídas ao longo de 05 anos, com carga horária total de 3.600 h. 552

Fez ajustes e recomendações, constantes de itens do Parecer. Ao final, foi 553

favorável à aprovação do projeto, a partir de 2012, observadas as correções 554

sugeridas pela relatoria. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes 555

manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho agradeceu a Relatora, pelo 556

trabalho realizado. Disse que esse curso e o de Edificações possuem demanda,557

não só em Conquista.  Explicou que a Comissão Tripartite de Trabalho Emprego 558

e Renda de Conquista foi quem deliberou pelo encaminhamento desse Projeto, 559

cuja demanda foi apresentada pelo SINDUSCOM da região. Comunicou que 560

novos laboratórios estão sendo implantados para o Curso em Edificações, de 561

forma que atenda ao Ensino Superior. Explicou que o curso somente será 562

implantado em 2012, se o cenário externo modificar; o Conselheiro Handerson563

disse que, sempre, é tão crítico, em relação a cursos submetidos à apreciação, já 564

estando em funcionamento, mas gostaria de parabenizar o Instituto, pois pela 565

primeira vez este Conselho está aprovando um curso que ainda será oferecido. 566

Informou, como membro da Câmara de Inovação da FAPESB, que tem mantido 567

contato com a SECTI e tem conhecimento de que a Bahia precisa, hoje, de 568

engenheiros em todas as áreas; a Senhora Presidente entende que as engenharias 569

mais do que as licenciaturas devem ser da responsabilidade do IFBA, pelo fato 570

de ter estrutura para oferecer todas as modalidades das Engenharias. Informou 571

que foi convocada para participar de reunião em Brasília, depois de amanhã, 572

para tratar, junto ao MEC, da contenção de recursos, esperando que possa trazer 573

notícias novas que possibilitem a implantação desse curso em 2012; o 574

Conselheiro Marcus solicitou que ao retornar, a Senhora Presidente preste 575

informação ao CONSUP sobre o resultado da reunião; a Senhora Presidente576

prometeu atender tal solicitação. O Parecer foi aprovado. 03. Expediente. Neste 577

item, a Senhora Presidente, primeiramente, tratou dos seguintes documentos da 578

Pró-Reitoria de Ensino: a) Memorando nº 038, de 25/02/2011, solicitando que a 579

nova Matriz Básica dos Cursos Técnicos de Nível Médio, Modalidade Integrada 580

ao Ensino Médio, aprovada pela Resolução 84, de 22/12/2010, determinando 581

que as adequações sejam feitas no primeiro semestre de 2011, possa ser 582

implantada até o ano de 2012, considerando as dificuldades encontradas por 583

alguns campi, inclusive os de Valença e Simões Filho. O Conselheiro Paulo 584

Marinho achou justo atender à solicitação, tendo em vista que alguns campi já 585

tinham feito o planejamento acadêmico, à época em que a matriz foi aprovada. 586

O Conselheiro Albertino concordou com o pedido, sugerindo que conste da nova 587

Resolução que as alterações efetuadas na Matriz sejam incluídas nos Planos de 588

Cursos e encaminhados à Secretaria do CONSUP e à Pró-Reitoria de Ensino, 589

para os devidos registros e arquivamento. A solicitação foi aprovada, com a 590
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referida sugestão; b) Memorando nº 049, de 15/03/2011, solicitando autorização 591

para a utilização de 100% do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)/SISU 592

como forma de acesso aos cursos de nível superior, sendo que, atualmente, são 593

utilizadas 50% das vagas ofertadas. O Conselheiro Marcus achou que a proposta 594

precisa ser mais bem estruturada, uma vez que a utilização de 50% das vagas já 595

causa muitos problemas. Mencionou que a concorrência do Curso em 596

Radiologia foi a maior do país, 286 candidatos por vaga e das 20 vagas do SISU, 597

10 não foram preenchidas, se repetindo o mesmo problema este ano, pois das 20 598

vagas, 05 não foram preenchidas, depois de 04 chamadas. Falou que essa 599

matéria não deveria ser apreciada por não ter um estudo sobre a evasão, nem o 600

desempenho dos estudantes que ingressaram neste Instituto, estando sem 601

justificativa alguma. Assim, acha que a utilização do SISU em 100% necessita 602

de uma análise com calma, sem perspectiva para este ano. O Conselheiro 603

Ricardo falou que os cursos do campus de Eunápolis têm mais alunos do que as 604

vagas ofertadas, tendo aluno que ingressou na instituição, através de mandado. 605

O Conselheiro Albertino defendeu a utilização de 100% do SISU para o ingresso 606

nos cursos superiores deste Instituto. Para ele, este Conselho pode adiar a 607

decisão, mas não por muito tempo, porque o Edital já foi divulgado e talvez por 608

isso a Pró-Reitoria de Ensino tivesse feito esse encaminhamento de imediato, 609

para a decisão do CONSUP ser comunicada a sociedade. Acha que a lógica de 610

utilizar 100% do ENEM para cursos superiores deveria ser também utilizada 611

para o ingresso nos Cursos Subseqüentes, porque a prova do ENEM tem um 612

caráter de avaliação mais global, mais ampla, que se assemelha um pouco a do 613

Curso Subseqüente.  Explicou que o processo seletivo está crescendo a cada ano, 614

sem ter a estrutura devida, o que deixa a Instituição fragilizada no aspecto 615

segurança, pois antes era realizado em 5 cidades e agora em 16 campi e 4 616

extensões. A Conselheira Eloísa falou, como professora do primeiro semestre, 617

que alunos do SISU estavam chegando à Instituição, até a semana passada, 618

ocorrendo que, principalmente, no final do semestre, eles começam a estudar 619

para o vestibular da Universidade Federal, porque, na verdade, eles estão no 620

IFBA por não terem conseguido a pontuação devida para outra Instituição. 621

Mencionou que alunos, concluintes de Cursos Subseqüentes do IFBA, não 622

passaram no vestibular por conta do SISU, mesmo fazendo boa pontuação. 623

Propôs que se faça um estudo para o SISU ser implantado no IFBA em 2012 ou 624

2013, mas para este ano não é viável, tendo em vista que o resultado atual não é 625

bom. O Conselheiro Paulo Marinho foi totalmente favorável a questão 626

filosófica e conceitual embutida no SISU, achando que a sua logística precisa 627

ser aprimorada. Sugeriu que seja realizado um estudo pormenorizado do 628

assunto, para discussão na reunião do mês de maio. A Senhora Presidente disse 629

que existe discussão no Conselho de Dirigentes das Instituições em relação ao 630

SISU, inclusive, na última reunião, em Brasília, a Profª Malvina, Reitora da 631

UNIRIO e responsável por todo esse processo, participou da reunião, enquanto 632

Presidente do INEP, quando se manifestou pela necessidade de uma nova 633
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discussão. Informou que participou de discussão, junto ao MEC, por ele apontar 634

um corte na Assistência Estudantil em todos os Institutos que não aderirem 635

100% do ENEM e depois de discussão foi decidido que não haveria corte, mas636

com a condição da utilização dos 100% no próximo ano. Salientou a 637

necessidade de ser aprofundada a discussão e que a Pró-Reitoria de Ensino 638

apresente algo mais substancial, para avaliação na próxima reunião. O 639

Conselheiro Albertino informou que os Calendários do SISU e o dos Institutos 640

estão causando problemas, por conta da verticalização, tendo que conciliar o 641

horário do professor que dá aula na EBTT e no Ensino Superior. Sugeriu a 642

unificação dos calendários dos campi, respeitando-se os arranjos produtivos 643

locais e culturais. Em seguida, propôs que a Pró-Reitoria, junto às Coordenações 644

dos cursos superiores, apresente os dados e uma avaliação do desempenho dos 645

alunos que ingressaram através do SISU na Instituição, nos dois últimos anos, o 646

que foi aprovado; c) Memorando nº 050/2011, de 14 de março, propondo que o 647

processo seletivo para os Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocorra 648

em todos os campi no modelo que ocorreu de forma piloto, no Campus de 649

Salvador, para o ano de 2011. O Conselheiro Albertino disse que este Conselho 650

autorizou, para o ano de 2010, que o Campus de Salvador utilizasse o modo 651

diferente de seleção, para os estudantes do PROEJA, excluindo a prova 652

tradicional, passando a ser da seguinte forma: - participação de palestra653

informativa sobre o curso pretendido; preenchimento de questionário sócio-654

educativo; - prova de redação. Julgou a experiência muito interessante. A 655

Senhora Presidente disse que deve ser solicitado à Pró-Reitoria de Ensino um 656

estudo fundamentado, relatando a experiência dos estudantes no processo 657

seletivo, ocorrido no campus de Salvador, no ano de 2011, o que foi aprovado. 658

Foi também submetido à apreciação deste Conselho o Plano Anual de 659

Atividades de Auditoria Interna PAINT-2011. A Senhora Presidente explicou 660

que será uma apreciação rápida, mas o documento deve ser aprovado por este 661

Conselho, não precisando de relatoria, pois a Auditoria segue as orientações dos 662

Órgãos de Controle da União. O Conselheiro Marcus disse que não viu esse663

documento na Pasta do CONSUP. A Secretária informou que o mesmo está 664

disponibilizado na referida Pasta, tendo então o Conselheiro sugerido que os 665

documentos da Pasta constem da Pauta. A Sra. Marlene explicou que seguiu as 666

orientações das normativas e que esse documento é uma exigência da 667

Controladoria Geral da União – CGU, estando pautado em algumas ações de 668

auditoria, avaliação de gestão, financeira, orçamentária e gestão de pessoas, 669

sendo muito genérico, não existindo nele nada específico em relação aos setores. 670

Falou que ela colocou algo genérico, no sentido de verificar as ações dos 671

Núcleos e Grupos de Pesquisa e que a CGU já avaliou o Plano e o devolveu 672

informando que estava em conformidade com as normativas. A Senhora 673

Presidente explicou aos Conselheiros que as sugestões serão para o próximo 674

Plano. Ao final, foi aprovado que o Plano deverá constar da próxima Pauta da 675

reunião deste Conselho, sem Relator. 04. O que ocorrer. Neste item, houve as 676
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seguintes manifestações: a Conselheira Dicíola solicitou que sejam acelerados677

os processos do Regimento Geral do IFBA, do Organograma e da Instrução 678

Normativa de Remoção, uma vez que as comissões não os concluíram, desde o 679

ano passado. Disse que tem sido difícil trabalhar com normatizações na gestão; a 680

Senhora Presidente informou que o Conselheiro Marcus faz parte da Comissão 681

do Regimento e ela já solicitou do seu Presidente que encaminhe o projeto à 682

comunidade, reconhecendo o trabalho árduo da comissão; o Conselheiro Marcus683

falou, mas não em nome da comissão, para dizer que, ao participar dos trabalhos 684

da comissão, sugeriu que a proposta fosse entregue como está e a Instituição 685

então distribuísse os cargos. Citou que a proposta quando foi apresentada às Pró-686

Reitorias, a comissão ficou num impasse por ter uma limitação do número de 687

cargos e o grande entrave foi a intransigência da maioria quanto ao número de 688

cargos; o Conselheiro Paulo Marinho disse que está previsto um Conselho 689

Administrativo do Campus, para dividir essas responsabilidades com o Diretor-690

Geral. Falou também que, hoje, todos os campi têm autonomia financeira, 691

administrativa e patrimonial e grande parte das questões de gestão foi passada692

para os campi, os quais ficaram com uma estrutura pequena, mas suas atividades693

aumentaram, entretanto, muita coisa saiu da Reitoria e mesmo assim a sua 694

estrutura aumentou, quando deveria diminuir. Manifestou-se contrário à695

proposta do Regimento como está; a Senhora Presidente informou que o 696

Regimento será discutido, brevemente, com os Diretores e com a comunidade 697

para receber contribuições. Explicou que alguns cargos foram distribuídos, mas 698

com uma estrutura aleatória e, a partir da nova estrutura, serão rediscutidos; o 699

Conselheiro Handerson falou que sempre vem cobrando a apreciação do 700

Regimento por este Conselho e acredita que a estrutura como está será difícil 701

administrar o campus de Salvador; a Senhora Presidente informou que na 702

próxima reunião o Regimento será analisado ou então numa Reunião 703

Extraordinária; o Conselheiro Ricardo disse que esperava que o Edital de 704

Remoção fosse apreciado nesta reunião; a Senhora Presidente explicou que o 705

Edital é para normatizar as remoções e o IFBA precisa dessa regulamentação, 706

estando na Procuradoria, para apreciação e, posterior análise deste Conselho. 707

Comunicou que assinou um convênio com a Petrobrás no valor de 10 milhões, o 708

qual deverá ser discutido com os campi, através da Pró-Reitoria de Extensão, 709

para verificar a aplicação dos recursos; o Conselheiro Handerson voltou então a 710

apresentar a sua sugestão de que seja convidada, primeiramente, a Pró-Reitoria 711

de Ensino para apresentar a este Conselho o Planejamento de 2011, se possível o 712

de 2012, depois poderiam também apresentar a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de 713

Extensão numa reunião Extraordinária e mais duas sessões ordinárias 714

completariam as cinco, o que foi aprovado; o Conselheiro Albertino 715

recomendou que a reunião extraordinária seja realizada antes do recesso; o 716

Conselheiro Handerson comunicou que foi convidado pelo Secretário de Saúde 717

do Estado da Bahia, Dr. Jorge Solla, para assumir a Diretoria de Ciência, 718

Tecnologia e Inovação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, já tendo sido 719
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nomeado, faltando ser autorizada a cessão para ele tomar posse. Informou que 720

não tem interesse em se desligar do Conselho. Salientou que este cargo, desde 721

que foi criado, é ocupado por um professor do IFBA, mostrando isso que o 722

trabalho realizado, ao longo dos anos, pelo Núcleo de Tecnologia em Saúde tem 723

um reconhecimento dentro do estado e até fora dele; a Senhora Presidente 724

apresentou parabéns ao Conselheiro. Disse que já trabalhou com ele e sabe do 725

seu trabalho excelente como professor, esperando que não deixe a sala de aula. 726

Salientou que o IFBA se orgulha de ter profissionais como ele, citando que 727

alguns professores estão afastados ocupando cargos. Na oportunidade, disse que 728

a maioria dos Conselheiros já sabe da homenagem que lhe foi prestada pelo 729

Palácio da Alvorada, na última segunda, quando recebeu a medalha de Honra ao 730

Mérito, sendo escolhida entre as 10 mulheres no Brasil para receber essa 731

comenda e a única Reitora do grupo, pois as demais companheiras desenvolvem 732

projetos comunitários de alta relevância para o país. Falou que foi reconhecido o 733

trabalho que ela desenvolve na Instituição e o seu desempenho como professora, 734

querendo dividir esse prêmio com todos que contribuem com essa gestão; o 735

Conselheiro Albertino propôs que seja elaborada uma moção de louvor à cidade 736

do Salvador, pela passagem dos 462 anos, em nome da Prefeitura e da Câmara 737

de Vereadores, o que foi aceito. Informou que o Estado da Bahia está sendo 738

invadido por propostas de Cursos particulares de Radiologia, sem a menor 739

condição de funcionar, então convidou o Conselheiro Marcus, como 740

representante do NTS, para apresentar, no Conselho Estadual de Educação, 741

nesta data, variáveis mínimas para que sejam observadas nos Pareceres, quando 742

da aprovação desses cursos. Os dois então se ausentaram da reunião pelo motivo 743

exposto; a Conselheira Eloisa pediu aos Diretores dos campi o apoio para a 744

divulgação do processo de eleição da CPPD; o Conselheiro Júlio informou que 745

na última sexta-feira a comissão do Regimento do CONSUP se reuniu aqui na 746

Reitoria para concluir a proposta e irá enviá-la para apreciação na próxima 747

reunião do CONSUP. A Senhora Presidente agradeceu a presença dos 748

Conselheiros e o empenho com que realizaram os trabalhos. Não havendo mais 749

nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do Conselho 750

Superior, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será 751

aprovada e por todos assinada.752
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Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e onze, às oito horas, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana.  Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: representante titular da Federação do Comércio, Sra. Natália Sudislowski; representante titular da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Dr. Augusto César Rios Leiro; representante suplente da Federação das Indústrias, Profª Solange Maria Novis Ribeiro; representante titular da APUB, Profª Eloísa Santos Pinto; representante suplente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Sr. Pedro Jorge Assis dos Santos; representantes titulares dos Diretores-Gerais dos campi, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis; Prof. Elieser Parcero Oliveira – Simões Filho; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Dr. Handerson Jorge Dourado Leite, Profª Rosicler Teresinha Sauer e Prof. José Jorge Mendes de Freitas; representante titular docente do Ensino Superior, Dr. Marcus Vinícius Teixeira Navarro; representante titular discente da Educação Profissional Técnica, Sr. Júlio César Santos da Silva; representantes titulares dos servidores técnico-administrativos, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, Sr. Wallace Neves de Miranda e Sr. Acimarney Correia Silva Freitas; representante suplente dos servidores técnico-administrativos – Sr. Paulo André Queiroz Ferreira. Compareceu também à reunião, como ouvinte, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, Coordenadora de Auditoria Interna. Justificaram as ausências, os representantes titulares: Prof. Caiuby Alves da Costa - UFBA; Profª Caetana Juracy Rezende Silva – MEC; Prof. Joilson Cruz da Silva – SINASEFE; Dr Gustavo Leal Sales Filho – Federação das Indústrias; Prof. Jorge Costa Leite Junior - docente da Educação Básica, Técnica e Tecnológica; Sra. Cristina Alves Pinto - discente do Ensino Superior; Sra. Ana Edna Sacramento dos Santos e Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas – servidores técnico-administrativos; Sra. Franciela Rosa de Jesus e Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira – discentes da Educação Profissional Técnica. Com a palavra, o Conselheiro Marcus procurou saber sobre a situação atual dos representantes discentes neste Conselho. A Senhora Presidente explicou que o Sr. Matheus já concluiu seu curso e não integra mais este Colegiado. O Sr. Júlio está realizando o estágio curricular e os demais representantes discentes, até o momento, não prestaram informação referente a esse assunto. Comunicou que o Prof. Manoel Nunes Cavalcanti Junior solicitou seu desligamento do CONSUP para cursar o doutorado na UFPE, ficando o Prof. José Jorge como titular. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Apreciação e aprovação das Atas das reuniões de 30/11/2010 e 21/12/2010, aprovadas. A Senhora Presidente falou que os Relatores apresentarão seus Pareceres e os demais Conselheiros farão o acompanhamento através da projeção no data show, conforme experiência já realizada na última reunião. 02. Ordem do Dia: 2.1 Relatório de Gestão de 2010 e Prestação de Contas/2010 do IFBA. Relator: Conselheiro Paulo André. (Processo nº 23279002693/2011-71) O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que os referidos documentos encontram amparo nas normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União através da IN nº 63 de 01 de setembro de 2010 e da Decisão Normativa TCU números 71/05, 85/07,  88/07 e 107/10 e no inciso VII do Art. 9º do Estatuto do IFBA. Primeiramente, fez a apreciação dos seguintes itens da Prestação de Contas, constantes do Parecer, fazendo comentários sobre cada um deles: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Solicitou que fossem excluídas as páginas 11 e 12, por abordarem informações pertinentes ao exercício de 2009. Em seguida, fez comentários sobre os seguintes itens: Convênios/Termos de Cooperação Técnica; Recursos Próprios; Incremento no número de alunos matriculados nos cursos superiores e nível técnico; Incremento no número de alunos no ensino médio; Incremento na política de qualificação dos servidores docentes e técnico-administrativos; Aumento da força de trabalho – docentes efetivos e substitutos; Obras e Reformas; Aumento da frota; Aquisição Acervo; Recursos de Audiovisual e Informática; Análise dos Indicadores. Estão relacionadas, no Parecer, sugestões para as devidas correções. Informou que este ano foi também elaborado o Relatório de Gestão Formatação TCU, estando o mesmo em consonância com o que determina a Decisão Normativa – TCU nº 107/2010, a Decisão Normativa – TCU nº 277/2010, a Portaria CGU nº 2.546/2010 e a Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Recomendou que fosse realizado o devido preenchimento das tabelas do Quadro A.2.1 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo. Segue transcrita a Conclusão: “ Sendo atendidas as ressalvas apresentadas por este Relator e como este documento representa, na sua íntegra, todas as informações solicitadas pelos órgãos competentes, como também encontra-se atendendo a Legislação vigente, solicito deste Conselho Superior – CONSUP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, sua aprovação bem como o encaminhamento aos órgãos fiscalizadores Tribunal de Contas da União – TCU e Controladoria Geral da União – CGU.” Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Marcus considerou o Relatório um excelente instrumento de gestão, dizendo ser esse um momento para se avaliar a Instituição e reconhecer os acertos e verificar os erros. Falou que o Curso na Modalidade PROEJA obteve um percentual de retenção grande, sendo contrário à justificativa apresentada quanto a isso, uma vez que foi colocado que esse fato vem ocorrendo também em outras Instituições da rede que ofertam essa modalidade de ensino, o que para ele significa que o problema não será resolvido. Sugeriu que seja incluída na avaliação da pesquisa da capacitação docente, não só o número de doutores, mas as publicações em revistas indexadas, porque se estão sendo formados doutores e eles não estão publicando, isso é um indicador muito ruim para a Instituição e o que se verifica é que esses dados são perdidos, mascarados, não no sentido de má fé e de querer esconder, mas porque não se consegue ver quando se misturam publicações e revistas indexadas com resumos e anais de congressos, que são publicações de natureza completamente distintas e que jamais deveriam estar no mesmo indicador. Explicou que publicação de anais em resumo não tem peso acadêmico nem científico, já uma publicação numa revista indexada já é bem diferente. Achou importante que seja verificado se o investimento da Instituição, na formação de tantos mestres e doutores, está tendo retorno para o IFBA. Recomendou que sejam esclarecidas as publicações em revistas indexadas, da Tabela 53. Verificou que, na página 80, o indicador de pesquisa informa que foram realizadas 195 metas em 2010 e a meta para 2011 é menos da metade. Para ele, não justifica que mais de 50% dos Grupos de Pesquisa não tenham publicado um artigo científico e que existam Grupos de Pesquisa que não têm sequer um líder como mestre. Achou fundamental inserir no Relatório de Gestão uma tabela comparativa entre o que foi assinado no Termo de Metas e a situação atual; a Senhora Presidente informou que tal recomendação será atendida no próximo Relatório; o Conselheiro Marcus considerou preocupante a taxa de sucesso do último ano, por ter uma redução de 50%, e o crescimento de 100% da evasão de 2009 para 2010, especificamente, no Curso em Radiologia, cuja evasão, em 2009, foi de 15% e em 2010, de 40% e aí é que precisa ser avaliado o acesso pelo SISU, por ser um grande problema. Citou que os cursos superiores tiveram elevada concorrência no vestibular e no SISU, porém não conseguiram completar suas vagas, como por exemplo, o Curso em Radiologia teve a concorrência do SISU de 186 candidatos para 40 vagas, mas só entraram 35 pessoas. Ressaltou a necessidade de discussão da perspectiva de meta de utilização de 100% do SISU este ano. Falou também sobre a evasão de 47% nos cursos técnicos e que não é possível se avaliar tecnicamente um curso sem avaliar a conjuntura da Instituição no Estado. Citou taxas muito baixas de concorrência nos Cursos Superiores e nos Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes, principalmente, no Curso Técnico em Comércio, de Juazeiro. Procurou saber quantos anos tem o Curso em Aquacultura, do campus de Valença; a Senhora Presidente explicou que Juazeiro é uma extensão do IFBA, através de parceria com a prefeitura, não tendo este Instituto responsabilidade do ponto de vista financeiro e de pessoal, só faz o acompanhamento pedagógico. Disse que uma pedagoga está acompanhando esse Curso, em Juazeiro. Acredita que certamente no momento em que Juazeiro se tornar uma extensão efetiva do Instituto, os cursos de lá serão extintos e outros deverão aparecer e, para isso acontecer, estão sendo realizadas audiências públicas. Considerou todas as observações do Conselheiro Marcus importantes, as quais devem ser caracterizadas como sendo um ponto de partida para a avaliação institucional. Informou que este Instituto tem autonomia para extinguir e criar cursos, a qualquer momento, caso necessário, desde que esteja efetivamente respaldado em dados e para isso está sendo elaborado o Planejamento. Comunicou também que o campus de Valença foi criado para oferecer Cursos voltados à área de pesca e o seu conjunto efetivo de professores é para ser dessa área, entretanto, alguns cursos nessa área já não são mais oferecidos. Disse que um grupo de professores está elaborando um projeto de atualização do Curso em Aquicultura; o Conselheiro Handerson falou que é o momento de se fazer uma reflexão sobre a gestão, através do Relatório. Lamentou o curto tempo que o mesmo foi disponibilizado aos Conselheiros, sem ter sido possível uma leitura cuidadosa e detalhada, se repetindo o que aconteceu na reunião em que foi avaliado o Relatório de 2009. Achou temerário que uma das pessoas que construiu o Relatório seja o Relator, sendo óbvio que ele não quer falar de má fé, mas a tendência é que a pessoa, no caso, não seja crítico com o que construiu, devendo ser relatado por alguém que não participou do processo, embora considere o Relator uma pessoa de grande capacidade e de relevantes serviços prestados a este Instituto.  Informou que não viu registros no Relatório para qualificar o que é pesquisa inicial e o que é uma coisa mais aprofundada que é dividir os projetos de pesquisa com financiamento FINEP, FAPESB, CNPq, dos Projetos PIBIC, PIBIT, porque quando ele fala de cerca de 200 projetos de pesquisa, é essa faixa de PIBIC e PIBIT, a produção é baixa porque só tem 10 financiados pelos órgãos de fomento FINEP, FAPESB e CNPq, então é preciso que separe isso nesse Relatório para que se tenha a real dimensão do quanto está sendo produzido de pesquisa. Solicitou que seja retificado nesse Relatório o índice do que é aceitável, por exemplo, a qualificação de docentes tem lá 2.72, mas não informa se o aceitável é 3, 5 ou até 1000. Observou no Relatório - TCU, página 26, que dos R$570.000,00 destinados a acervo bibliográfico, se executou R$4.007,00, menos de 1%, podendo ter sido um erro grosseiro. Disse que o MEC mandou muitos livros. No seu entendimento, houve um equívoco do Relator quando colocou economia orçamentária como sendo uma coisa boa, quando na realidade é a não execução orçamentária, que é ruim. Explicou que economia orçamentária é se foi executado tudo que estava planejado para executar com menor valor e pouca execução orçamentária tinha recursos para executar e o fez com menor valor. Mencionou a quantidade de 107 estagiários, registrada no Relatório, no valor de R$620.000,00, mas só a Reitoria tem 65, o que corresponde a R$660.000,00, possuindo mais estagiários que os campi do interior; o Conselheiro Albertino explicou que estão incluídas na Reitoria as Pró-Reitorias e a Diretoria de Gestão de Pessoas. Informou que, conforme dados da SEI, a Bahia precisa de 30 mil técnicos na área de TI e que mais de 36 milhões de brasileiros não possuem o Ensino Médio concluído e estão no mundo do trabalho, sem uma boa qualificação. Achou importante que sejam utilizados mecanismos sociais, como campanha publicitária nacional, diálogo com as comunidades, sindicatos e associações de bairros, para a divulgação dos Cursos Técnicos Subsequentes e PROEJA. Entende que é fácil incluir no Relatório a concorrência dos candidatos nos processos de seleção, porque o setor competente tem esses dados. Citou que existe um equívoco na taxa de sucesso dos Cursos Integrados e os dos Cursos Superiores, bem como que a maior turma de formandos foi a de janeiro, das Engenharias Elétrica e Mecânica, não constando nos dados sobre egressos. Comunicou que, ao assumir o Campus de Salvador o índice de repetência nos Cursos Integrados era 46% em 2010. No Relatório de Gestão, do Campus de Salvador, o maior índice de repetência foi no 1º ano dos Cursos Integrados - 29% e o problema está no 1º ano, 1º módulo do Curso Subseqüente, bem como nas primeiras disciplinas do Curso Superior, pela falta de base. Considerou esse Relatório um sucesso, pois no PROEJA houve um incremento de 28% nas matrículas, na Graduação mais de 58% no quantitativo de professores, um incremento de 41,86%, números esses que devem ser festejados. Acha que são muitos os grupos de pesquisa. Quanto à extensão, entende que tem um potencial grande e isso não tem aparecido nas ações, precisando consolidar o quadro de 827 professores efetivos e de 218 professores substitutos. Sugeriu que se pense numa sistemática de serem lançados os dados, à medida que os eventos forem acontecendo para o Relatório ficar concluído, com mais rapidez, e a comunidade participar de sua construção; o Conselheiro Paulo Marinho felicitou a Reitora pela medalha que ela recebeu de Honra ao Mérito, na semana passada, em Brasília, prêmio concedido a Mulheres Educadoras do Brasil,  importante, sobretudo, para as mulheres deste Instituto e do Brasil.  Sugeriu à PROAP que o próximo Relatório detalhe os dados por campus. Pediu ao Relator que seja corrigido no Parecer o nome do Curso, ali citado, para Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, do campus de Vitória da Conquista, e não de Tecnologia. Propôs que seja incluída a criação do Centro Vocacional em Tecnologia da Informação e também que seja inserido o Centro Tecnológico na Área de Cerâmica Artesanal Estrutural, em fase de conclusão. Falou que cada campus tem autonomia financeira, administrativa e patrimonial, executando o orçamento diante do que foi planejado no PDI e Plano de Metas. Solicitou que seja registrado que o campus de Vitória da Conquista executou 100% do seu orçamento, no ano passado. Lembrou que o IFBA é uma Instituição de estrutura verticalizada e como tal deve fazer pesquisa e desenvolver trabalhos de extensão, desde os mais complexos aos mais simples, bem como que este Conselho aprovou Critérios para Certificação de Grupos de Pesquisa. Parabenizou a PROAP pelo trabalho árduo realizado; o Conselheiro Augusto César saudou a Magnífica Reitora e os colegas do Conselho. Considerou muito importante que um Relatório com essa magnitude seja discutido aqui e que sejam apontadas as observações, inclusive, bastante pertinentes. Nesse sentido, achou duas observações que valem à pena ser reafirmadas. A primeira, quanto à ressalva feita à palavra máscara, quando o Conselheiro Marcus explicou que não era bem esse sentido. Entende que talvez seja interessante que se precisasse ao invés dessa palavra a invisibilidade que, em algumas circunstâncias, estão postas no Relatório. Outra dimensão conceitual importante fez referência sobre a distinção entre economia e execução, com as observações de que cada situação tem características diferentes. Em relação à questão das publicações, aqui referidas, passou a fazer uma distinção sobre isso, dizendo que as agências de financiamento e as formas institucionais de registros dão conta de que anais, publicações em revistas, capítulos de livros, todos eles possuem uma mesma caracterização, ou seja, produção intelectual. Considerou que não há necessidade de uma diferenciação entre as publicações em anais e em revistas, em capítulos e em livros, é preciso, no entanto, dizer que essas publicações têm pesos distintos, mas naturezas semelhantes, até porque são consideradas nas coletas produção intelectual e, nesse quesito, acha importante que se aprofunde não do ponto de vista do Relatório porque ele tem que dizer aquilo que se constata, mas do ponto de vista de uma reflexão em torno do Relatório. Destacou o reconhecimento que este Instituto tem não só internamente, mas fora do Instituto, inclusive, as outras Instituições de Ensino Superior passam a ter gradativamente o conhecimento da importância do que se desenvolve nesse momento histórico aqui e isso precisa ser consoante com a pesquisa. Falou que se for realizada uma avaliação do Seminário Interno, 64 trabalhos foram apresentados e o número de bolsistas foi exatamente 64, salvo melhor juízo, basicamente, todos os bolsistas apresentaram trabalhos, porque se é verdade que o número de bolsista é o mesmo dos trabalhos apresentados, significa dizer que poucos foram os trabalhos ou existem poucas pesquisas em desenvolvimento, assim não se deve contentar que o número de trabalhos seja o mesmo da quantidade de bolsistas, porque não só os bolsistas fazem pesquisa ou participam de grupos, precisando crescer muito esse número. Como professor, credenciado em dois programas, considerou surpreendente 49 grupos, recomendando um censo a partir de dados que já existem, mas também a partir de uma consultoria especializada, porque acha que esse dado não corresponde à capacidade de produção e que, talvez, se deva ter um número menor de grupos, mas uma potência de participação no mundo da pesquisa maior. Chamou à atenção para a relação entre bolsistas e grupos de pesquisa e trabalhos apresentados e em relação ao número de grupos e a necessidade de um censo racional, além da relação entre a produção e a organização desses grupos, inclusive, se são inscritos nas agências nacionais e por fim sobre a formação. Recomendou que a Instituição não se inscreva só em Programas de Pós-Graduação, mas que amplie o número de Cursos de Pós-Graduação. Acredita que, devido a sua credibilidade, logo estarão sendo solicitados Cursos de Mestrado e Doutorado, oferecidos pelo próprio Instituto. Apresentou parabéns ao Relator pelo trabalho apresentado; a Conselheira Solange apresentou congratulações à Reitora pelo prêmio recebido e disse que as mulheres também se sentem reconhecidas nesse mesmo processo. Parabenizou também o Conselheiro Paulo André pela elaboração do Parecer.  Por ela fazer parte de uma organização de grande porte, disse que sabe o quanto é difícil registrar e coletar dados no momento da consolidação de um Relatório como esse, então sem dúvida é um esforço que merece o reconhecimento. Não entendeu muito bem a questão da evasão do Curso Subseqüente variar em 0 a 46% e a do Curso na Modalidade Integrada, que é a grande tendência da instituição, ser de 0 a 86%. Achou normal ter correção no Relatório, diante de um instrumento dessa magnitude, porém quer destacar a riqueza das discussões aqui realizadas. Para ela, o IFBA está de parabéns pelas conquistas, aumento da margem de investimento, crescimento quantitativo, de ingresso, de matrícula, isso tudo é realmente bastante louvável, mas lhe parece que o caminho da diferenciação, o caminho de atingir uma maior qualidade no IFBA vem com as discussões todas e com os comentários dos Conselheiros que são preciosas colaborações. Sua preocupação é que essas colaborações, essas contribuições fiquem apenas registradas. Citou algumas manifestações, já repetidas aqui, sobre Planos de Cursos e evasão. Informou que ela geralmente faz uma vez no ano ou uma vez a cada dois anos um Plano de Melhoria de Gestão, entendendo que esse Plano vai ser monitorado e de certa forma será evidenciado de que se busca uma melhoria de qualidade nessa gestão e que tais ações já foram feitas outras tantas muitas vezes, precisando retomar ou recolocar para o ano seguinte, porque não se  conseguiu dar conta, mas existe algo que está ali evidenciado e que vai ser buscado. Acha que os pronunciamentos desta reunião trouxeram contribuições importantes, significando o caminho da qualidade e isso tudo pode ser reunido num Plano de Melhoria de Gestão – PMG que deverá ser acompanhado e aí acha que dará bastante magnitude ao trabalho do Relatório, que não pode ficar apenas restrito em uma e duas horas no Conselho, ele tem que ter conseqüência e acha que seria o Planejamento, que daria a possibilidade de acompanhar tudo isso; o Conselheiro Handerson parabenizou a Reitora pelo prêmio recebido, considerando-o muito importante para este Instituto. Comunicou que, no momento da avaliação institucional, o IFBA é equiparado a Universidade e se não tiver trabalho de pesquisa sério não obterá um resultado satisfatório, mesmo que os índices de avaliação institucional de ensino sejam bons. Perguntou ao Conselheiro Augusto César se ele consegue uma bolsa no CNPq só com resumos publicados e seminários, tendo o mesmo respondido negativamente; o Conselheiro Handerson sugeriu a Reitora que cobre da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento o retorno do Plano de Metas a este Conselho; a Senhora Presidente explicou que tem alguns condicionantes que o MEC ainda não deu resposta; o Conselheiro Handerson sugeriu que as 05 Pró-Reitorias sejam convocadas para apresentarem ao CONSUP o Planejamento de 2011, se possível o de 2012.  Propôs que as duas primeiras sejam as Pró-Reitorias de Ensino e a de Pesquisa, por serem as mais discutidas, podendo por sessão cada uma fazer sua exposição ou então ser realizada uma Reunião Extraordinária; o Conselheiro Munduruca falou que são 05 Pró-Reitorias e como as Reuniões Ordinárias são realizadas por bimestre, não acha viável que o Plano de Metas de 2011 tenha a sua última apresentação somente em dezembro. Assim, sugeriu que, em cada Reunião Ordinária, se colocasse duas Pró-Reitorias ou então uma Extraordinária para as 05 Pró-Reitorias apresentarem seus trabalhos; o Conselheiro Marcus recomendou que a questão seja discutida no item o que ocorrer, o que foi aceito. Em seguida, explicou que não foram apresentados 49 projetos nem 64 trabalhos no Seminário de Pesquisa, cada bolsista é obrigado a apresentar seu projeto. Concordou que se faça o censo para qualificar mais esses grupos. Disse ao Conselheiro Augusto César que as agências de fomento tomam por base curriculates e que ele não tem conhecimento que uma agência de fomento coloque no mesmo item trabalhos publicados em revistas como anais e resumos, uma vez que estão dentro de publicações e itens diferentes, com pesos completamente diferentes. Falou também que o governo está acenando que os professores do Magistério Superior devem ter progressão, se participarem de Programa de Pós-Graduação e, caso não tenham publicação em revista indexada, os programas de mestrado não aceitam sequer a solicitação de inscrição. Não achou que valha a pena a Instituição afastar um professor por 04 anos, investir mais de meio milhão de reais na formação desse doutor e depois ele ficar publicando resumo em congresso, pois isso um bolsista de iniciação científica faz. Considerou um problema grande em termos de publicações, se este Instituto tiver 200 publicações, 199 resumos em anais de congresso e somente um artigo publicado; o Conselheiro Augusto Cesar concordou com o pronunciamento do Conselheiro Marcus de que a natureza de anais tem um peso, publicação e capítulo de livro outro, mas a natureza de anais e de revistas é a produção intelectual; o Conselheiro Wallace chamou à atenção, da página 61, do Relatório, sobre a informação de que não houve trabalhos publicados no ano de 2010. Citou que nessa mesma página consta que a edição da Revista ETC, do ano de 2010, não foi publicada em razão do Regulamento Interno da Revista não ter sido aprovado pelo CONSUP. Demonstrou preocupação com essa informação, solicitando que seja verificada essa pendência; a Senhora Presidente comunicou que essa regulamentação já foi aprovada por este Conselho; o Conselheiro Paulo André disse que existe dificuldade muito grande na coleta de dados, por mais que se inicie esse trabalho num prazo mais do que razoável, ocorrendo também que no momento do trabalho são identificadas algumas distorções que precisam ser corrigidas, o que atrasa a sua conclusão, não conseguindo fazer o Relatório de Gestão, documento de tamanha complexidade e magnitude, em tempo hábil. Comunicou também que o Departamento de Administração e Planejamento está buscando fazer a coleta de informações via on-line, o que trará um retorno satisfatório não só para a administração, mas também para este Conselho. Falou que fez as anotações das correções sugeridas, para os devidos ajustes; a Senhora Presidente agradeceu as contribuições dos Conselheiros, as quais serão levadas em consideração. Explicou que alguns ajustes podem ser feitos nesse Relatório e outros no próximo, no sentido de qualificar o Relatório. Em relação ao pronunciamento do Conselheiro Handerson, de ser incongruente ter colocado um Conselheiro, que participou da elaboração do Relatório, para ser o Relator, na medida do possível, tem evitado isso, inclusive, com os Planos de Cursos. No caso da complexidade do Relatório, cuja peça carece de conhecimentos técnicos específicos, ela indicou, inicialmente, o Conselheiro titular Paulo Nilo, para ser o Relator, mas o seu pedido foi de que a relatoria fosse transferida para o seu suplente. O Parecer foi aprovado, com os ajustes e as observações do Relator e dos Conselheiros.                                                                                                                                                                            2.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Comércio – PROEJA, do Campus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo nº 23279002507/2011-02).  O Relator solicitou que o Plano fosse retirado de Pauta, tendo mantido contato com a Comissão Elaboradora sobre a necessidade de alguns ajustes, até por conta de ser uma área nova, precisando aprofundar o estudo da oferta desse curso, o que foi acatado. Disse que o processo seletivo para esse curso será realizado em 2.012. 2.3 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Elieser. (Processo nº 23279002509/2011-93). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o formato do Plano está em conformidade com as Orientações para a Formulação e Apresentação dos Planos de Cursos Técnicos, que por sua vez obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico através da Resolução CNE/CEB nº 04/99. Recomendou pequenas correções que estão relacionadas em sete itens do Parecer. Ao final, propôs a aprovação do Plano, com os ajustes apontados, a partir do segundo semestre de 2010. O Conselheiro Albertino comunicou que, no final do ano passado, solicitou autorização deste Conselho para os campi novos oferecerem cursos, tomando como parâmetro os que já foram aprovados em outros campi e, posteriormente, seriam apreciados e aprovados pelo CONSUP.  O Parecer foi aprovado. O Conselheiro Augusto César precisou ausentar-se da reunião. 2.4 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Biocombustíveis, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Ricardo.  (Processo nº 23279002508/2011-49). O Relator fez a leitura do Parecer, no qual informa que o curso está organizado por disciplinas, em regime modular, de acordo com a legislação vigente, distribuídas em quatro módulos, não havendo saídas intermediárias e que a prática profissional na atividade de estágio possui caráter não obrigatório. Comunicou também que o campus dispõe de parte da infra-estrutura necessária para atender às recomendações do Curso, constantes do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. No tocante aos laboratórios específicos, disse ser necessário indicar o que está sendo adquirido. Estão relacionados ajustes, em três itens do Parecer. Ao final, propôs a aprovação do Plano de Curso, com carga horária teórico-prática de 1.200 horas e 300 horas de estágio opcional. Comunicou que já recebeu a versão atualizada do Plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Depois da explanação do Parecer, houve as seguintes manifestações: a Conselheira Solange achou uma excelente iniciativa o oferecimento de cursos já aprovados e tecnicamente validados em outro campus, mas deixa de ter a perspectiva de análise da questão da pesquisa de mercado que neste Conselho já se falou diversas outras vezes; o Conselheiro Albertino disse que todos os novos campi foram precedidos de audiência pública com as comunidades e a orientação do MEC é de que sejam respeitados os arranjos produtivos locais. Falou que a Reitoria tem recebido solicitações de prefeitos no sentido de levar a extensão para as suas cidades e que o IFBA tem um convênio com o Governo do Estado, para a instalação de uma Usina de Biocombustíveis; o Conselheiro Ricardo explicou que o Projeto tenta justificar a proposta do Programa de Bioenergia do Estado da Bahia e que está sendo feito um levantamento dos investimentos realizados ou que estão sendo projetados para a Bahia, assim como existem os investimentos da Petrobrás e a questão da Usina de Biocombustível, processos que estão em andamento no campus de Paulo Afonso. Concordou que precisa aprofundar mais a discussão sobre a pesquisa de mercado no IFBA. Falou que no Projeto do Curso está bem justificada toda esta parte de dados; a Conselheira Solange entende que a audiência pública precisa ser qualificada e não acha que é suficiente por ter o conhecimento técnico e, por ser uma organização como o IFBA, porque se pensar nessa pesquisa como a verdade absoluta e de que o mercado uma vez já pronto para receber aquele curso é o suficiente em termos da missão deste Instituto, que não lhe parece que é a de indutor de desenvolvimento social, que muitas vezes o mercado pode ainda não apontar a adesão àquele tipo de curso, mas ele está no bojo de uma proposta maior articulada de desenvolvimento com o poder público, que justifique a oferta, a manutenção e outras estratégias para a indução daquilo para se criar um futuro diferente. Para a Conselheira, a audiência pública e a pesquisa de mercado, juntas, podem dar realmente a justificativa do oferecimento de um curso e em que localidade; o Conselheiro Marcus disse que nem sempre o resultado de uma audiência pública reflete as reais necessidades ou possibilidades da região. Para ele, o IFBA não deve gastar dinheiro com pesquisa de mercado, podendo utilizar indicadores, mas o mercado pode contribuir dizendo as potencialidades da região; a Senhora Presidente comunicou que faz questão de participar das audiências públicas e essa consulta à comunidade é uma forma de interagir com a comunidade. Citou que o Curso Técnico em Biocombustíveis vai ser replicado em outros campi, por ter um convênio com o Governo do Estado, onde a SECTI fornecerá todos os equipamentos para as Usinas de Biocombustíveis. Explicou que as audiências não têm apresentado problemas, embora reconheça que precise aprofundar esse conhecimento do mundo do trabalho. O Parecer foi aprovado com as observações. 2.5 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Subsequente, do Campus de Paulo Afonso. Relator: Conselheiro Marcus Navarro. (Processo nº 23279002510/2011-18). O Relator comunicou que fez seu Parecer, com base no Plano já reformulado, conforme as adequações solicitadas por ele. Ressaltou que do ponto de vista pedagógico o documento está bem elaborado. Em seguida, procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que o Plano foi analisado conforme legislação vigente da Educação Profissional Técnica, seguindo as orientações com relação à formatação atendendo ao disposto na Resolução CEB 04/1999. Fez algumas considerações, a seguir, constantes do Parecer: - oferecimento pelo IFBA de Cursos Técnicos em Informática, Integrados e Subsequentes, em quase todos os campi, totalizando mais de 1.000 vagas/ano, tendo uma concorrência média de 3 candidatos por vaga; - 70% dos cursos técnicos subseqüentes e 30% dos integrados tiveram concorrência menor que 5 candidatos/vaga no último processo seletivo, sendo que 11% (5) dos cursos subseqüentes e 6% (2) dos integrados, tiveram concorrência menor do que 1; - apesar do curso não ter sido aprovado pelo CONSUP, o campus já realizou processo seletivo para os Cursos Técnicos em Informática, Integrado e Subseqüente, com concorrência de 0,8 e 1,8, respectivamente; - a avaliação dos Projetos de Cursos, pelo CONSUP, não deve ser restrita aos cumprimentos da legislação técnica/pedagógica, necessitando avaliar a pertinência e viabilidade do curso; - o Curso Técnico Subsequente de Comércio, de Juazeiro, é oferecido nos turnos vespertino e noturno, com concorrências 0,2 e 0,5, respectivamente; - a criação e manutenção de cursos que não possuem demandas, provocam o retardo ou impedimento do crescimento e/ou criação de cursos com grandes demandas, tendo em vista a limitação dos recursos. Ao final foi favorável à aprovação do Curso, tendo em vista que já houve seleção, mas indicou a necessidade de avaliação da continuidade da oferta dos Cursos, nas duas modalidades. Depois da explanação do Parecer, o Relator observou que o IFBA oferece não mais do que 05 diversidades de Cursos Técnicos, a exemplo de Informática, Biocombustíveis, Eletromecânica. Citou o novo Curso Técnico em Segurança no Trabalho, do campus de Vitória da Conquista, recentemente aprovado. Comunicou a respeito de Curso Técnico em Movelaria, que está tendo uma procura muito grande no mercado de trabalho, com um bom salário. Procurou saber por que o IFBA não faz um campus forte na área de saúde, com demanda em todas as regiões, podendo agregar Técnicos em Segurança no Trabalho, Enfermagem e em Manutenção; o Conselheiro Albertino explicou que a baixa concorrência no processo seletivo do campus de Paulo Afonso deve ter sido, talvez, por não ter a estrutura das outras cidades, como pessoal para fazer ampla divulgação, pedindo um prazo de pelo menos 02 anos para o processo ser aprimorado; o Conselheiro Marcus achou que essa baixa demanda não explica completamente por ser uma Instituição nova, porque no campus de Salvador, os Cursos de Radiologia e o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS quando começaram a concorrência era de 30 candidatos/vaga e em Paulo Afonso ainda podem ser utilizados, por exemplo, para a divulgação, alto-falante, entrevista na rádio, feira, panfletos; o Conselheiro Handerson disse que conhece Paulo Afonso, pois trabalhou na CHESF muito tempo e essa cidade tem uma característica de sempre estar muito envolvida com a questão tecnológica e o Prof. Arleno, Diretor do campus, é marqueteiro. Não concordou com as palavras do Conselheiro Albertino; a Senhora Presidente acredita que o Diretor do campus de Paulo Afonso fez a divulgação dos cursos, porém acha que o tempo foi curto e que os próximos exames serão um sucesso. Disse que os processos seletivos dos campi de Irecê e Jequié tiveram mais de 5.000 inscritos. O Parecer foi aprovado com as observações. As Conselheiras Solange e Natália ausentaram-se da reunião. 2.6 Proposta de inclusão de novas matrizes curriculares no Curso Técnico em Alimentos, a partir de 2011, nas Modalidades Subsequente e Integrada, do campus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo nº 23279002695/2011-61). O Relator apresentou seu Parecer, no qual informa que o Conselho do referido Curso solicita autorização no sentido de serem alteradas as matrizes do Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos, Modalidades Subsequente e Integrada ao Ensino Médio. Explicou que o citado Curso, na Modalidade Integrada, não apresentava Plano aprovado, até antes da reunião de 22/12/2010. Dessa forma, o Plano, aprovado pela Resolução nº 89 de 22/12/2010, foi implementado para todos os discentes do curso, com exceção dos discentes do primeiro ano, que foram inseridos numa segunda matriz curricular, conforme Resolução nº 84 de 22/12/2010. No Subsequente, já havia um Plano de Curso aprovado, entretanto, foram realizadas algumas modificações e o novo Plano foi encaminhado para ser apreciado pelo CONSUP, também no dia 22/12/2010, sendo avaliado e aprovado pela Resolução nº 88, de 22/12/2010. Falou também que, por este novo Plano diferir do anterior, apenas em poucas disciplinas do terceiro e quarto módulos, solicitou-se a inserção de nova matriz curricular, em 2011, para todos os discentes que, em 2010, estavam cursando os 1º e 2º módulos e, para aqueles reprovados no 3º módulo. O Relator sugeriu ajustes, os quais estão relacionados no Parecer. Ao final, manifestou-se favorável à proposta, a partir de 2011, recomendando que as alterações efetuadas constassem dos respectivos Planos de Cursos e que fossem encaminhados à Secretaria do CONSUP e à Pró-Reitoria de Ensino para os devidos registros e arquivamento. Depois da explanação do Parecer, houve as seguintes manifestações: a Conselheira Dicíola fez consulta se os desenhos curriculares dos Cursos Integrantes precisarão ser alterados, como fez o campus de Porto Seguro, considerando a Resolução do CONSUP que aprovou a Matriz Básica Curricular dos Cursos Integrados, propondo que seja apresentada ao Conselho apenas a matriz curricular e não os Planos de Cursos; o Conselheiro Albertino explicou que a matriz básica foi aprovada, mas os ajustes não precisam ser apreciados pelo CONSUP, devem ser agregados aos Planos de Cursos e enviados à Pró-Reitoria e à Secretária do CONSUP; o Conselheiro Marcus falou que na Pasta do CONSUP tem um documento do Coordenador desse Curso informando que enviou o Projeto a um Conselheiro. Disse que o encaminhamento foi equivocado, uma vez que não cabe a um Coordenador de Curso, mas sim ao Diretor do campus enviar Projeto a um Conselheiro; o Conselheiro Albertino explicou que a modificação foi aprovada em dezembro de 2010 e eles já tinham proposta de fazer outras alterações, só que, à época, isso não chegou ao CONSUP e a proposta foi aprovada sem os ajustes; a Senhora Presidente informou que todos os documentos passam pela secretária, mas, às vezes, o encaminhamento não é feito devidamente. Considerou válida a observação. O Parecer foi aprovado. O Conselheiro Munduruca precisou ausentar-se da reunião. 2.7 Plano do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, do Campus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Paulo Marinho. (Processo nº 23279002922/2011-58). O Relator disse que o campus oferece esse Curso, na Modalidade Subsequente, possuindo uma estrutura boa. Em seguida, apresentou seu Parecer, no qual informa que a estrutura do Projeto do Curso tem como referência legal a Lei nº 9394 de 20/12/96, o Decreto nº 5154 de 23/07/04, os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Técnicos de Nível Médio, as Diretrizes Institucionais para Elaboração de Planos de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do antigo CEFET-BA (Portaria nº 629 DG de 08/11/05) e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Sugeriu que alguns pontos do documento sejam revistos, estando os mesmos relacionados no Parecer. Ao final, manifestou-se pela aprovação da referida proposta de Curso.  O Conselheiro Ricardo disse ser motivo de preocupação, no Campus de Eunápolis, o corte ou o contingenciamento de recursos financeiros, inclusive, em termos de diárias e passagens. Como Diretor, disse que é cobrado, principalmente, pelo corpo docente, em relação à participação em evento e à questão da qualificação. Informou que, durante um ano, não houve novas entradas no Curso em Meio Ambiente, Subseqüente, justamente pela falta de recursos humanos, mas o campus possui, atualmente, dois professores na área de Engenharia Ambiental com mestrado e um se doutorando nessa mesma área, dando um reforço ao curso. O Parecer foi aprovado. 2.8 Projeto Pedagógico do Curso Superior de Engenharia Civil, do Campus de Vitória da Conquista. Relatora: Conselheira Dicíola. (Processo nº 23279002924/2011-47). A Relatora apresentou seu Parecer, no qual informa que o projeto está estruturado em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/2006, na Resolução do CNE/CES nº 11/2002, com observância da Lei 5.194 de 24/1966 que regulamenta o exercício da profissão de Engenheiro e Resolução nº 1.010/2005 CONFEA/CREA. Atende ainda ao proposto na Lei nº 11.892/2008, dos Institutos Federais, em seu Art. 7º e inciso VI. Informou que a Estrutura Curricular do Projeto está ordenada por disciplinas em regime semestral, distribuídas ao longo de 05 anos, com carga horária total de 3.600 h. Fez ajustes e recomendações, constantes de itens do Parecer. Ao final, foi favorável à aprovação do projeto, a partir de 2012, observadas as correções sugeridas pela relatoria. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Paulo Marinho agradeceu a Relatora, pelo trabalho realizado. Disse que esse curso e o de Edificações possuem demanda, não só em Conquista.  Explicou que a Comissão Tripartite de Trabalho Emprego e Renda de Conquista foi quem deliberou pelo encaminhamento desse Projeto, cuja demanda foi apresentada pelo SINDUSCOM da região. Comunicou que novos laboratórios estão sendo implantados para o Curso em Edificações, de forma que atenda ao Ensino Superior. Explicou que o curso somente será implantado em 2012, se o cenário externo modificar; o Conselheiro Handerson disse que, sempre, é tão crítico, em relação a cursos submetidos à apreciação, já estando em funcionamento, mas gostaria de parabenizar o Instituto, pois pela primeira vez este Conselho está aprovando um curso que ainda será oferecido. Informou, como membro da Câmara de Inovação da FAPESB, que tem mantido contato com a SECTI e tem conhecimento de que a Bahia precisa, hoje, de engenheiros em todas as áreas; a Senhora Presidente entende que as engenharias mais do que as licenciaturas devem ser da responsabilidade do IFBA, pelo fato de ter estrutura para oferecer todas as modalidades das Engenharias. Informou que foi convocada para participar de reunião em Brasília, depois de amanhã, para tratar, junto ao MEC, da contenção de recursos, esperando que possa trazer notícias novas que possibilitem a implantação desse curso em 2012; o Conselheiro Marcus solicitou que ao retornar, a Senhora Presidente preste informação ao CONSUP sobre o resultado da reunião; a Senhora Presidente prometeu atender tal solicitação. O Parecer foi aprovado. 03. Expediente. Neste item, a Senhora Presidente, primeiramente, tratou dos seguintes documentos da Pró-Reitoria de Ensino: a) Memorando nº 038, de 25/02/2011, solicitando que a nova Matriz Básica dos Cursos Técnicos de Nível Médio, Modalidade Integrada ao Ensino Médio, aprovada pela Resolução 84, de 22/12/2010, determinando que as adequações sejam feitas no primeiro semestre de 2011, possa ser implantada até o ano de 2012, considerando as dificuldades encontradas por alguns campi, inclusive os de Valença e Simões Filho. O Conselheiro Paulo Marinho achou justo atender à solicitação, tendo em vista que alguns campi já tinham feito o planejamento acadêmico, à época em que a matriz foi aprovada. O Conselheiro Albertino concordou com o pedido, sugerindo que conste da nova Resolução que as alterações efetuadas na Matriz sejam incluídas nos Planos de Cursos e encaminhados à Secretaria do CONSUP e à Pró-Reitoria de Ensino, para os devidos registros e arquivamento. A solicitação foi aprovada, com a referida sugestão; b) Memorando nº 049, de 15/03/2011, solicitando autorização para a utilização de 100% do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)/SISU como forma de acesso aos cursos de nível superior, sendo que, atualmente, são utilizadas 50% das vagas ofertadas. O Conselheiro Marcus achou que a proposta precisa ser mais bem estruturada, uma vez que a utilização de 50% das vagas já causa muitos problemas. Mencionou que a concorrência do Curso em Radiologia foi a maior do país, 286 candidatos por vaga e das 20 vagas do SISU, 10 não foram preenchidas, se repetindo o mesmo problema este ano, pois das 20 vagas, 05 não foram preenchidas, depois de 04 chamadas. Falou que essa matéria não deveria ser apreciada por não ter um estudo sobre a evasão, nem o desempenho dos estudantes que ingressaram neste Instituto, estando sem justificativa alguma. Assim, acha que a utilização do SISU em 100% necessita de uma análise com calma, sem perspectiva para este ano. O Conselheiro Ricardo falou que os cursos do campus de Eunápolis têm mais alunos do que as vagas ofertadas, tendo aluno que ingressou na instituição, através de mandado. O Conselheiro Albertino defendeu a utilização de 100% do SISU para o ingresso nos cursos superiores deste Instituto. Para ele, este Conselho pode adiar a decisão, mas não por muito tempo, porque o Edital já foi divulgado e talvez por isso a Pró-Reitoria de Ensino tivesse feito esse encaminhamento de imediato, para a decisão do CONSUP ser comunicada a sociedade. Acha que a lógica de utilizar 100% do ENEM para cursos superiores deveria ser também utilizada para o ingresso nos Cursos Subseqüentes, porque a prova do ENEM tem um caráter de avaliação mais global, mais ampla, que se assemelha um pouco a do Curso Subseqüente.  Explicou que o processo seletivo está crescendo a cada ano, sem ter a estrutura devida, o que deixa a Instituição fragilizada no aspecto segurança, pois antes era realizado em 5 cidades e agora em 16 campi e 4 extensões. A Conselheira Eloísa falou, como professora do primeiro semestre, que alunos do SISU estavam chegando à Instituição, até a semana passada, ocorrendo que, principalmente, no final do semestre, eles começam a estudar para o vestibular da Universidade Federal, porque, na verdade, eles estão no IFBA por não terem conseguido a pontuação devida para outra Instituição. Mencionou que alunos, concluintes de Cursos Subseqüentes do IFBA, não passaram no vestibular por conta do SISU, mesmo fazendo boa pontuação. Propôs que se faça um estudo para o SISU ser implantado no IFBA em 2012 ou 2013, mas para este ano não é viável, tendo em vista que o resultado atual não é bom. O Conselheiro Paulo Marinho foi totalmente favorável a questão filosófica e conceitual embutida no SISU, achando que a sua logística precisa ser aprimorada. Sugeriu que seja realizado um estudo pormenorizado do assunto, para discussão na reunião do mês de maio. A Senhora Presidente disse que existe discussão no Conselho de Dirigentes das Instituições em relação ao SISU, inclusive, na última reunião, em Brasília, a Profª Malvina, Reitora da UNIRIO e responsável por todo esse processo, participou da reunião, enquanto Presidente do INEP, quando se manifestou pela necessidade de uma nova discussão. Informou que participou de discussão, junto ao MEC, por ele apontar um corte na Assistência Estudantil em todos os Institutos que não aderirem 100% do ENEM e depois de discussão foi decidido que não haveria corte, mas com a condição da utilização dos 100% no próximo ano. Salientou a necessidade de ser aprofundada a discussão e que a Pró-Reitoria de Ensino apresente algo mais substancial, para avaliação na próxima reunião. O Conselheiro Albertino informou que os Calendários do SISU e o dos Institutos estão causando problemas, por conta da verticalização, tendo que conciliar o horário do professor que dá aula na EBTT e no Ensino Superior. Sugeriu a unificação dos calendários dos campi, respeitando-se os arranjos produtivos locais e culturais. Em seguida, propôs que a Pró-Reitoria, junto às Coordenações dos cursos superiores, apresente os dados e uma avaliação do desempenho dos alunos que ingressaram através do SISU na Instituição, nos dois últimos anos, o que foi aprovado; c) Memorando nº 050/2011, de 14 de março, propondo que o processo seletivo para os Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ocorra em todos os campi no modelo que ocorreu de forma piloto, no Campus de Salvador, para o ano de 2011. O Conselheiro Albertino disse que este Conselho autorizou, para o ano de 2010, que o Campus de Salvador utilizasse o modo diferente de seleção, para os estudantes do PROEJA, excluindo a prova tradicional, passando a ser da seguinte forma: - participação de palestra informativa sobre o curso pretendido; preenchimento de questionário sócio-educativo; - prova de redação. Julgou a experiência muito interessante. A Senhora Presidente disse que deve ser solicitado à Pró-Reitoria de Ensino um estudo fundamentado, relatando a experiência dos estudantes no processo seletivo, ocorrido no campus de Salvador, no ano de 2011, o que foi aprovado. Foi também submetido à apreciação deste Conselho o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT-2011. A Senhora Presidente explicou que será uma apreciação rápida, mas o documento deve ser aprovado por este Conselho, não precisando de relatoria, pois a Auditoria segue as orientações dos Órgãos de Controle da União. O Conselheiro Marcus disse que não viu esse documento na Pasta do CONSUP. A Secretária informou que o mesmo está disponibilizado na referida Pasta, tendo então o Conselheiro sugerido que os documentos da Pasta constem da Pauta. A Sra. Marlene explicou que seguiu as orientações das normativas e que esse documento é uma exigência da Controladoria Geral da União – CGU, estando pautado em algumas ações de auditoria, avaliação de gestão, financeira, orçamentária e gestão de pessoas, sendo muito genérico, não existindo nele nada específico em relação aos setores. Falou que ela colocou algo genérico, no sentido de verificar as ações dos Núcleos e Grupos de Pesquisa e que a CGU já avaliou o Plano e o devolveu informando que estava em conformidade com as normativas. A Senhora Presidente explicou aos Conselheiros que as sugestões serão para o próximo Plano. Ao final, foi aprovado que o Plano deverá constar da próxima Pauta da reunião deste Conselho, sem Relator. 04. O que ocorrer. Neste item, houve as seguintes manifestações: a Conselheira Dicíola solicitou que sejam acelerados os processos do Regimento Geral do IFBA, do Organograma e da Instrução Normativa de Remoção, uma vez que as comissões não os concluíram, desde o ano passado. Disse que tem sido difícil trabalhar com normatizações na gestão; a Senhora Presidente informou que o Conselheiro Marcus faz parte da Comissão do Regimento e ela já solicitou do seu Presidente que encaminhe o projeto à comunidade, reconhecendo o trabalho árduo da comissão; o Conselheiro Marcus falou, mas não em nome da comissão, para dizer que, ao participar dos trabalhos da comissão, sugeriu que a proposta fosse entregue como está e a Instituição então distribuísse os cargos. Citou que a proposta quando foi apresentada às Pró-Reitorias, a comissão ficou num impasse por ter uma limitação do número de cargos e o grande entrave foi a intransigência da maioria quanto ao número de cargos; o Conselheiro Paulo Marinho disse que está previsto um Conselho Administrativo do Campus, para dividir essas responsabilidades com o Diretor-Geral. Falou também que, hoje, todos os campi têm autonomia financeira, administrativa e patrimonial e grande parte das questões de gestão foi passada para os campi, os quais ficaram com uma estrutura pequena, mas suas atividades aumentaram, entretanto, muita coisa saiu da Reitoria e mesmo assim a sua estrutura aumentou, quando deveria diminuir. Manifestou-se contrário à proposta do Regimento como está; a Senhora Presidente informou que o Regimento será discutido, brevemente, com os Diretores e com a comunidade para receber contribuições. Explicou que alguns cargos foram distribuídos, mas com uma estrutura aleatória e, a partir da nova estrutura, serão rediscutidos; o Conselheiro Handerson falou que sempre vem cobrando a apreciação do Regimento por este Conselho e acredita que a estrutura como está será difícil administrar o campus de Salvador; a Senhora Presidente informou que na próxima reunião o Regimento será analisado ou então numa Reunião Extraordinária; o Conselheiro Ricardo disse que esperava que o Edital de Remoção fosse apreciado nesta reunião; a Senhora Presidente explicou que o Edital é para normatizar as remoções e o IFBA precisa dessa regulamentação, estando na Procuradoria, para apreciação e, posterior análise deste Conselho. Comunicou que assinou um convênio com a Petrobrás no valor de 10 milhões, o qual deverá ser discutido com os campi, através da Pró-Reitoria de Extensão, para verificar a aplicação dos recursos; o Conselheiro Handerson voltou então a apresentar a sua sugestão de que seja convidada, primeiramente, a Pró-Reitoria de Ensino para apresentar a este Conselho o Planejamento de 2011, se possível o de 2012, depois poderiam também apresentar a Pró-Reitoria de Pesquisa e a de Extensão numa reunião Extraordinária e mais duas sessões ordinárias completariam as cinco, o que foi aprovado; o Conselheiro Albertino recomendou que a reunião extraordinária seja realizada antes do recesso; o Conselheiro Handerson comunicou que foi convidado pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia, Dr. Jorge Solla, para assumir a Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, já tendo sido nomeado, faltando ser autorizada a cessão para ele tomar posse. Informou que não tem interesse em se desligar do Conselho. Salientou que este cargo, desde que foi criado, é ocupado por um professor do IFBA, mostrando isso que o trabalho realizado, ao longo dos anos, pelo Núcleo de Tecnologia em Saúde tem um reconhecimento dentro do estado e até fora dele; a Senhora Presidente apresentou parabéns ao Conselheiro. Disse que já trabalhou com ele e sabe do seu trabalho excelente como professor, esperando que não deixe a sala de aula. Salientou que o IFBA se orgulha de ter profissionais como ele, citando que alguns professores estão afastados ocupando cargos. Na oportunidade, disse que a maioria dos Conselheiros já sabe da homenagem que lhe foi prestada pelo Palácio da Alvorada, na última segunda, quando recebeu a medalha de Honra ao Mérito, sendo escolhida entre as 10 mulheres no Brasil para receber essa comenda e a única Reitora do grupo, pois as demais companheiras desenvolvem projetos comunitários de alta relevância para o país. Falou que foi reconhecido o trabalho que ela desenvolve na Instituição e o seu desempenho como professora, querendo dividir esse prêmio com todos que contribuem com essa gestão; o Conselheiro Albertino propôs que seja elaborada uma moção de louvor à cidade do Salvador, pela passagem dos 462 anos, em nome da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, o que foi aceito. Informou que o Estado da Bahia está sendo invadido por propostas de Cursos particulares de Radiologia, sem a menor condição de funcionar, então convidou o Conselheiro Marcus, como representante do NTS, para apresentar, no Conselho Estadual de Educação, nesta data, variáveis mínimas para que sejam observadas nos Pareceres, quando da aprovação desses cursos. Os dois então se ausentaram da reunião pelo motivo exposto; a Conselheira Eloisa pediu aos Diretores dos campi o apoio para a divulgação do processo de eleição da CPPD; o Conselheiro Júlio informou que na última sexta-feira a comissão do Regimento do CONSUP se reuniu aqui na Reitoria para concluir a proposta e irá enviá-la para apreciação na próxima reunião do CONSUP. A Senhora Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e o empenho com que realizaram os trabalhos. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada.
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