
                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                      ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
                                                              DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA   
                                                              EM 26 DE MARÇO DE 2013 
                                                                                                                     

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

realizada a 1ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do IFBA, situada na 2 

Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, na sala de reunião, sob a presidência da 3 

Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os Conselheiros:  4 

representante titular da Federação das Indústrias, Dr. Leone Peter Correia da 5 

Silva Andrade;  representante titular da Universidade Federal da Bahia, Prof. 6 

Dr. Marcelo Embiruçu de Souza; representante titular do Sindicato Nacional 7 

dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica – 8 

SINASEFE, Prof. Dálvaro Gonçalves Barbosa; representante titular da 9 

Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB, Profª Eloísa 10 

Santos Pinto;  representantes dos Diretores-Gerais dos campi - titulares, Profª 11 

Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres 12 

Ribeiro – Eunápolis; Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da 13 

Conquista; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Prof. 14 

Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro; representantes titulares docentes da 15 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica - EBTT, Prof. Dr. Georges Souto 16 

Rocha,  Prof. Jaime dos Santos Filho, Prof. Ademir de Jesus Costa; Prof. 17 

Rogério Ferreira Silva Lustosa; representante suplente docente da EBTT, Prof. 18 

Dr. Jefferson Caponero, a ser empossado; representante titular docente do 19 

Ensino Superior, Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte; representantes 20 

titulares discentes da EBTT, Sr. Matheus de Araújo Almeida e Sra. Kmilly dos 21 

Anjos Campos; representantes dos servidores técnico-administrativos - 22 

titulares, Sra. Solange Alves Perdigão, Sra. Isabel Cristina de Oliveira Souza e 23 

Sr. Fábio Lemos Mota  – suplente, Leandro Jesus Fernandes, a ser empossado. 24 

Compareceu também à reunião, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, como 25 

representante da Auditoria Interna.  Justificaram as ausências, os representantes 26 

titulares: Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas e Sra. Girlene Ecio Damasceno Dias, 27 

técnico-administrativos. A Senhora Presidente informou que Iago Jefferson 28 

Silva e Sandy Silva Araujo deixaram de ser representantes titulares discentes, 29 

porque não mais estudam no IFBA, passando os suplentes a substituí-los, Jorge 30 
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Luiz Ferreira Moreira e Ed Carlos Sousa da Silva, respectivamente.   Os 31 

trabalhos desta sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. 32 

Posse de Conselheiros. A Senhora Presidente solicitou à Secretária que 33 

fizesse a leitura do Termo de Posse do Prof. Dr. Jefferson Caponero e do Sr. 34 

Leandro Fernandes. O Conselheiro Rogério solicitou uma questão de ordem e 35 

comunicou que enviou à Secretária do CONSUP Nota Técnica do SINASEFE 36 

sobre a situação dele neste Conselho, que diz o seguinte na parte da conclusão: 37 

“...é possível afiançar que o docente lotado em determinado Campus e sendo 38 

eleito nesta condição, para a representação docente no Conselho Superior do 39 

IFBA, caso venha a ser removido para desempenhar suas atividades em outra 40 

localidade, não perde o seu mandato nem poderá ser impedido de exercê-lo.” 41 

Explicou que não pôde comparecer à Reunião deste Conselho de 20/12/2012, 42 

por questão pessoal, para apresentar a referida argumentação jurídica, 43 

considerando o Parecer da PROJUR, apreciado na Reunião de 12/11/2012,  44 

contrário a sua permanência neste Conselho. Falou que essa situação está ainda 45 

em análise, então deve ser resolvido o impasse de interpretação, antes de dar 46 

posse ao seu suplente. A Senhora Presidente concordou com a suspensão da 47 

leitura do Termo de Posse. Em seguida, explicou que a Nota Técnica foi 48 

enviada à PROJUR, para análise, cujo Parecer de nº 047/2013 mantém, na 49 

íntegra, o posicionamento anterior da mesma, no sentido de que o Conselheiro 50 

Rogério foi eleito para o Campus de Eunápolis, como representação do 51 

referido Campus e não poderá estender seu mandato ao Campus de Salvador, 52 

para o qual foi removido. Informou que o segundo Parecer não foi 53 

disponibilizado na Pasta do CONSUP porque foi recebido na véspera da 54 

Reunião. A Secretária fez a leitura do Parecer. No entendimento do 55 

Conselheiro Albertino Nota Técnica não é um instrumento deliberativo de uma 56 

Instituição Federal que tem todo um ordenamento jurídico previsto, nem é um 57 

elemento decisório deste Instituto. Propôs que, nesta Reunião, seja acatado o 58 

Parecer da PROJUR, independente de ter depois um debate aprofundado sobre 59 

a matéria. O Conselheiro Rogério disse que a rigor a Instituição tem algum 60 

nível de autonomia para seguir ou não a orientação jurídica da Procuradoria. 61 

Falou que o Estatuto do IFBA dá a possibilidade de interpretações jurídicas 62 

dissonantes porque as representações, na forma em que são apresentadas, são 63 

truncadas e confusas. Considerando que o Parecer da PROJUR não foi 64 

disponibilizado na Pasta deste Conselho, sugeriu que a matéria conste da Pauta 65 

da próxima Reunião. A Senhora Presidente comunicou que o Diretor Geral do 66 

Campus de Simões Filho solicitou a posse do Prof. Jefferson Caponero, com 67 

base no Parecer da PROJUR. Assim, resolveu convidá-lo para esta reunião, 68 

tendo em vista que não recebeu o documento do Conselheiro titular, no prazo 69 

estabelecido pelo Regimento do CONSUP, conforme decisão deste Conselho 70 

na sua última Reunião. Informou também que ela e a Secretária tentaram 71 
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marcar um encontro com o Conselheiro Rogério, mas não conseguiram. O 72 

Conselheiro Georges falou que a diretoria do Sindicato se reuniu para discutir 73 

essa questão e entendeu que é procedente o pleito do Conselheiro Rogério, 74 

sendo essa sua compreensão também como Conselheiro. Propôs que seja 75 

acatado o encaminhamento do Conselheiro Rogério. Citou que não foram ainda 76 

definidos os  representantes egressos para o CONSUP. Por decisão do 77 

Conselho, foi suspensa a posse do Prof. Dr. Jefferson Caponero, podendo 78 

participar da Reunião, sem direito a voto. A Secretária fez a leitura do Termo 79 

de Posse do Conselheiro Leandro, que consta da página 14 (quatorze) de livro 80 

próprio.  A Senhora Presidente colocou em votação as duas propostas, já aqui 81 

registradas: 1. Conselheiro Rogério - 08 (oito) votos; 2.  Conselheiro Albertino 82 

– 05 (cinco) votos. Houve 06 (seis) Conselheiros que se abstiveram de votar. 83 

Declarações de votos: a Conselheira Dicíola declarou seu voto de abstenção 84 

por se tratar de uma matéria jurídica que necessita de um maior 85 

aprofundamento/embasamento teórico sobre a legislação; o Conselheiro Paulo 86 

Marinho disse que se absteve de votar pela insegurança jurídica em relação à 87 

questão. Essa matéria constará da Pauta da próxima Reunião. 02. Apreciação 88 

da Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 20/12/2012, aprovada. 03. 89 

Ordem do Dia.  Esta Reunião será transmitida via web e as apresentações dos 90 

Pareceres serão acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data 91 

show. 3.1 Relatório de Gestão 2012 – Prestação de Contas TCU IFBA 92 

2012. Relator: Conselheiro Ademir.  (Processo nº 23278.000265/2013-86). 93 

Conforme decisão deste Conselho, o Prof. Renato da Anunciação Filho, Pró-94 

Reitor de Administração e Planejamento – PROAP, e o Sr. Paulo André 95 

Queiroz Ferreira, Diretor de Administração e Planejamento – DAP, 96 

adentraram a Sala de Reunião para, se houver necessidade, prestarem 97 

esclarecimentos sobre o Relatório. O Relator comunicou que o Relatório de 98 

2012 está bem mais simples do que o de 2011. Informou que, após a leitura do 99 

documento, teve um encontro com o Pró-Reitor da PROAP, com o Diretor do 100 

DAP e com a equipe técnica e as suas dúvidas foram esclarecidas e, com base 101 

nessa conversa, pôde elaborar seu Parecer, com os itens seguintes: 1. 102 

Apresentação; 2. Dados Gerais; 3. Estrutura do Relatório – 3.1 Identificação; 103 

3.2 Introdução; 3.3 Desenvolvimento; 3.4 Resultados e Conclusões; 4. 104 

Detalhamentos e Recomendações para Alteração do Relatório. Ao final, 105 

sugeriu a aprovação do documento, com as alterações apontadas no Parecer e 106 

demais modificações indicadas pelos Conselheiros durante a apreciação do 107 

mesmo. Falou que propôs alguns ajustes, na parte que trata da Auditoria, 108 

atendidas pela Sra. Marlene. Depois da apresentação do Parecer, houve as 109 

seguintes manifestações: o Conselheiro Leone observou que o resumo dos 110 

indicadores, de uma forma geral, foi bom, principalmente, levando em 111 

consideração a rápida expansão deste Instituto, mas, talvez, precise fazer uma 112 
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melhor análise do item Relação Candidato/Vaga porque em 2010 foi 9,8, em 113 

2011, 6,55 e 2012, 3,3. Disse que o denominador da relação de vagas cresceu 114 

significativamente, só que o número de inscritos caiu, porque aumentou o 115 

número de vagas. Percebeu o crescimento do indicador do Índice de Titulação 116 

do Corpo Docente. Gostou muito do resultado e da evolução do Relatório; o 117 

Conselheiro Rogério verificou que faltou detalhar na Relação de Docentes em 118 

tempo integral, quantos são 20 horas, 40 e DE para subsidiar as políticas da 119 

Instituição; o Prof. Renato disse que a avaliação do Relator foi muito 120 

significativa e as considerações feitas por ele na reunião com a sua equipe de 121 

trabalho foram de grande valia. Quanto ao item, Relação Candidato/Vaga, 122 

explicou que houve uma redução no indicador, porque não foi entendido o 123 

processo de cotas, por parte da população, o que reduziu a procura nas 124 

inscrições, devido à mudança da legislação pelo MEC, no período das 125 

inscrições do vestibular, além do que as vagas foram quase dobradas. Informou 126 

ao Conselheiro Rogério que os dados foram colocados, conforme a 127 

metodologia estabelecida pelo TCU. Mencionou que no Relatório está 128 

evidenciado que, só no ano passado, foram firmados 04 (quatro) convênios de 129 

mestrado  e  doutorado e estão em execução 07 (sete) convênios de doutorado e 130 

mestrado, fora os de especialização. Falou que os dados do Relatório 131 

Institucional estão detalhados, ao contrário deste que é resumido, por força de 132 

Normativas e do TCU, para facilitar a avaliação por parte dos auditores.  133 

Comunicou que, na última avaliação, o IFBA recebeu aprovação plena das 134 

contas e, por ser considerado de baixíssimo risco pelo TCU e CGU, não foi 135 

sorteado para ter as contas auditadas; o Conselheiro Matheus observou que no 136 

Quadro A.1.2  consta a principal atividade como Ensino Educação e Extensão, 137 

quando deve ser Ensino Pesquisa e Extensão; o Conselheiro Georges solicitou 138 

a correção do nome Arena para Aurina. Procurou saber como é medido o 139 

índice de eficiência e como é feito o cálculo da retenção escolar. Perguntou se 140 

o aumento substancial dos recursos de outras fontes é decorrente de emenda 141 

parlamentar e onde aparece a inexigibilidade no Relatório. Questionou ainda 142 

sobre os gastos com cartões corporativos;  o Prof. Renato respondeu ao 143 

Conselheiro Georges: . que o cálculo do índice da eficiência acadêmica é feito 144 

com o somatório do número de concluintes X 100, dividido pelo número dos 145 

alunos que ingressaram na instituição, ocorridos no período equivalente, curso 146 

a curso;  que o aumento dos recursos captados foram originados de convênio 147 

com a SETEC, do Programa de Reestruturação, tendo somente os Institutos da 148 

Bahia e Maranhão e outros poucos apresentados Projetos no tempo certo e 149 

recebidos recursos no valor de 12 milhões de reais, divididos estrategicamente 150 

em 2012 e 2013, utilizados para a construção de 10 Ginásios de Esportes, 02  151 

pavilhões, planta de Biodiesel, reforma da cobertura de Simões Filho, dentre 152 

outras, bem como numa ação conjunta, PROAP e PRODIM conseguiram a 153 
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captação de recursos no valor de 11 milhões de reais, além da complementação 154 

de 26 milhões de reais para completar as obras da Expansão III e de 01 milhão 155 

e meio de emenda parlamentar  (complementar as obras do Ginásio do Campus 156 

de Jacobina), além dos Programas  PRONATEC, Mulheres Mil e o 157 

PROFROTA que captaram quase 10 (dez) milhões em custeio e o Programa 158 

PROFUNCIONÁRIO 900 mil; . que nos Indicadores de Eficiência do SISTEC 159 

não estão os alunos deste Instituto, que se formaram no 2º semestre 2012, 160 

porque muitos cursos estão terminando agora e depois esses dados serão  161 

corrigidos; . na planilha, da página 82, consta a inexigibilidade que inclui água, 162 

energia elétrica, correio; que nas páginas 95 e 97, constam os dados detalhados 163 

dos cartões corporativos; . que no Relatório constam, somente, os indicadores 164 

financeiros e acadêmicos, por ser a metodologia determinada pelo TCU; o 165 

Conselheiro Fábio questionou a ausência do Quadro de Execução Física das 166 

ações realizadas pelas Unidades Gestoras e não concordou com essa supressão, 167 

por ser um quadro rico, bem como ele não terá subsídio para fazer a avaliação 168 

de forma segura, enquanto Conselheiro, como fez no ano passado.  Disse que o 169 

Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD) apresenta a Meta Física; o 170 

Conselheiro Rogério procurou saber se os índices de eficiência e eficácia estão 171 

associados ao Termo de Acordo de Metas e Compromissos, firmado com o 172 

MEC. Disse que o Campus de Eunápolis e outros campi fizeram discussão 173 

sobre esse Termo, inclusive o citado Campus tem um Relatório específico 174 

sobre o mesmo. Falou que tem uma série de críticas e ressalvas a esse Termo 175 

de Acordo e aos referidos índices e que não compreendeu qual é o índice de 176 

eficiência, hoje, no Instituto, paginas 36 e 37; o Prof. Renato concordou com o 177 

Conselheiro Fábio de que foi uma grande perda a retirada da Planilha, mas 178 

explicou que o TCU, através de suas Normativas, modificou diversas planilhas 179 

do Relatório e as planilhas detalhadas são as que deverão ser analisadas pelo 180 

Auditor. Informou que na LOA 2012 diversos programas foram suprimidos e 181 

anexados a outros, o que abrange a ação dos programas e ações do Governo, 182 

porém junta ações diversas, a exemplo da qualificação, acervo, veículos e 183 

outras que têm indicadores diferentes e, portanto não podem ser explicitadas 184 

em planilhas como metas iguais, isto com base na legislação específica. 185 

Respondeu ao Conselheiro Rogério que, para alguns indicadores, a meta é 20 186 

alunos para cada docente e o índice de aprovação, até 2016, salvo engano, 187 

deverá ser de 90%, mas isso está sendo ainda discutido, negociado, uma vez 188 

que esta Instituição possui Cursos de Engenharia, de alta complexidade, sendo 189 

difícil conseguir esses indicadores. Sobre o índice de eficiência, página 37, 190 

informou que é em relação a concluintes e a alunos matriculados, mas tende a 191 

diminuir porque a evasão e a retenção têm reduzido dentro da Rede; com 192 

relação à resposta do Prof. Renato sobre a exclusão do referido Quadro, o 193 

Conselheiro Fábio explicou que o mesmo mudou a forma, apenas, e foi 194 
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transferido para a página 67 em diante. Percebeu que, na página 70, alguns 195 

programas de ações estão num quadro específico, por exemplo, a Capacitação 196 

de Formação Inicial e Continuada tinha uma meta, no ano passado, que não foi 197 

alcançada e este ano mesmo no quadro novo não consta a meta física nem a 198 

realizada; o Prof. Renato comunicou que o governo extinguiu vários programas 199 

e juntou todos eles num programa guarda-chuva, a partir de 2012 e 2013 e 200 

alguns deles têm uma ação quase geral que é o caso da Assistência ao 201 

Educando. Explicou que a meta é colocada no total, mas quando é executada 202 

não é dessa forma que se procede. Com relação à meta para capacitação, falou 203 

que os valores são informados pela DGP; o Conselheiro Albertino disse ao 204 

Conselheiro Rogério que, ao ser assinado o Termo de Acordo, ficou acordado 205 

que, depois do Acordo Global, seriam feitos os ajustes dos indicadores, o que 206 

deverá acontecer a qualquer momento. Acha que, de um modo geral, o IFBA 207 

tem evoluído na melhoria dos indicadores, como é o caso da Assistência 208 

Estudantil do Campus de Salvador, que de 04 (quatro) mil alunos, 660 recebem 209 

alimentação, além de óculos, bolsa de estudo e transporte; a Conselheira 210 

Solange falou que fez pesquisas para relatar a Assistência Estudantil, algumas 211 

administrativas e outras financeiras e notou que existe uma compreensão, não 212 

sabe se equivocada ou dúbia, que tem uma verba na rubrica que é a verba de 213 

Assistência de Apoio ao Estudante e que dentro dela teria uma verba para a 214 

Assistência Estudantil, diferente do que está sendo informado aqui; o Prof. 215 

Jefferson Caponero e o Conselheiro Marcelo Embiruçu ausentaram-se da 216 

reunião; a Sra. Marlene comunicou que verificou alguns dados novos inseridos 217 

no Relatório, que dizem respeito à Unidade de Auditoria, a exemplo da 218 

pergunta de como a alta gerência observa a atuação da Unidade de Auditoria 219 

Interna. Disse que terá um olhar mais cuidadoso para os itens novos e, nesse 220 

sentido, fará acompanhamento e monitoramento junto aos Diretores, Gestores, 221 

Pró-Reitores, a fim de atender aos questionamentos do Relatório de Gestão; o 222 

Conselheiro Ricardo Torres pediu para registrar, mais uma vez, que não tem 223 

representação do MEC nas Reuniões do CONSUP. Disse que o Campus de 224 

Eunápolis fez a discussão do citado Termo de Acordo, conforme aqui 225 

registrado, e já informou ao MEC dos erros que existem em alguns indicadores, 226 

mas não recebeu manifestação oficial desse Ministério de correção e possíveis 227 

ajustes; o Prof. Renato respondeu à Conselheira Solange que o Sistema do 228 

Governo, que controla esses Programas e Ações, colocou a questão desses 229 

recursos como um todo, podendo isso ser verificado no Art. 3º do Decreto 230 

7234, de 19/07/2010, que determina que o Programa Nacional de Assistência 231 

Estudantil – PNAES deverá ser implementado de forma articulada com as 232 

atividades de ensino pesquisa e extensão; a Conselheira Solange procurou 233 

saber se existe outra fonte de verba que possa ser repassada para o estudante; o 234 

Prof. Renato respondeu negativamente, entretanto, disse que é possível usar 235 
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uma parte da previsão da arrecadação e colocar para a Assistência Estudantil, 236 

por exemplo, o Campus, com cerca de 200 alunos, tem o recurso dessa 237 

Assistência muito pouco, nem dá para a alimentação, então se utiliza uma parte 238 

da arrecadação vinda de vestibular, de concurso público, para tal fim, mas tem 239 

que pedir reprogramação orçamentária e passar pelo Congresso. O Parecer foi 240 

aprovado com 17 (dezessete) votos. Não teve voto contrário e 01 (um) 241 

Conselheiro se absteve de votar. O Conselheiro Rogério propôs que o referido 242 

Termo de Acordo de Metas, conste da Pauta da sessão de julho.                     243 

O Prof. Renato e o Sr. Paulo André ausentaram-se da Reunião. O Conselheiro 244 

Ademir disse que percebeu, durante a sua relatoria, que em 2012, o CONSUP 245 

foi muito pouco informado do que acontece no Colégio de Dirigentes. Gostaria 246 

que melhorasse a comunicação entre esses Colegiados. A Senhora Presidente 247 

explicou que o Colégio de Dirigentes é consultivo e as discussões devem 248 

acontecer em cada Campus e serem trazidas ao CONSUP as questões para 249 

deliberação. Falou que ao visitar o Campus de Barreiras percebeu que a ação 250 

administrativa de lá é muito boa e a comunidade participa das discussões.                               251 

3.2 Proposta de Resolução sobre o reconhecimento, por parte do IFBA, 252 

dos diplomas de pós-graduação, obtidos pelos servidores em países 253 

estrangeiros. Relator: Conselheiro Georges. Adentraram a Sala de Reunião 254 

os Professores  Helder Rocha Leite, Raimundo Ferreira Silva, Luiz Emílio 255 

Santos de Oliveira, Jaime Vitélio Biazin, José Jorge Barros de Santana e a 256 

Professora Guiomar Teixeira Fontes, interessados no processo, para assistirem 257 

a discussão deste item. A Senhora Presidente informou que um grupo de 258 

Reitores está elaborando uma proposta sobre esse tema para o governo e que 259 

existe interesse do CONIF em resolver esse assunto. Em seguida, o Relator 260 

comunicou que na Reunião do CONSUP, de 20/12/2012, apresentou seu 261 

Parecer sugerindo a aprovação da proposta de Resolução visando o 262 

reconhecimento interna corporis, por parte do IFBA, dos títulos e diplomas de 263 

pós-graduação, obtidos pelos servidores da Instituição, no exterior, quando foi 264 

deliberado pela constituição de Comissão, formada por ele e pelos 265 

Conselheiros Ricardo Torres, Dálvaro e Matheus, para acompanhar os Projetos 266 

de Lei em curso, no Congresso Nacional, referentes ao reconhecimento dos 267 

títulos de Pós-Graduação, obtidos no MERCOSUL, e demais desdobramentos 268 

relativos a essa matéria. Comunicou que já apresentou a Profª Aurina um 269 

dossiê onde estão destacadas várias instituições que fizeram reconhecimento 270 

interna corporis. Citou alguns fatos, identificados por ele e por alguns colegas, 271 

em defesa dessa questão. Solicitou ao Conselho que delibere pela aprovação da 272 

proposta da Resolução. Depois do pronunciamento do Relator, houve 273 

recomendações de alterações na proposta da Resolução: o Conselheiro Ademir: 274 

substituir a palavra Reitora por  Presidente do CONSUP; retirar o § 1º do 275 

Artigo 3º; no § 3º do Artigo 3º excluir as palavras ser substituída  e o seguinte;  276 
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no inciso I do § 3º do Artigo 3º, retirar a citação dos incisos IV e VIII. O 277 

Relator não concordou com essa proposta de alteração; no inciso III do § 3º do 278 

Artigo 3º, substituir a palavra interessado por solicitante ou requerente; não 279 

entendeu o § 2º do Artigo 4º;  o Art. 6º ter essa redação: Os casos omissos 280 

devem ser encaminhados ao Conselho; o Conselheiro Jaime: rever o final do                     281 

parágrafo único do Art. 2º ...for submetida a requisição do reconhecimento do 282 

título e superior ao do requerente; o Conselheiro Luiz Gustavo procurou saber 283 

do Relator se a comissão analisou a nova legislação da carreira docente, uma 284 

vez que nenhum documento novo foi passado aos Conselheiros. Disse que 285 

solicitou à Secretária que colocasse na Pasta do CONSUP o Parecer de nº 03, 286 

da Advocacia Geral da União que proíbe o reconhecimento interna corporis 287 

pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e solicita a devolução do 288 

dinheiro pago aos professores e o cancelamento dos atos. Informou que o único 289 

Instituto que reconheceu esses diplomas foi o Instituto Federal do Espírito 290 

Santo, mas o ato já foi suspenso, considerando a publicação do texto da nova 291 

carreira; o Conselheiro Georges entende que qualquer decisão de um órgão 292 

público é passível de ação jurídica; o Conselheiro Albertino sugeriu que este 293 

Conselho faça um documento ao CONIF colocando as questões aqui 294 

discutidas; o Conselheiro Rogério explicou que Retribuição por Titulação - RT 295 

e Progressão Funcional são diferentes e pelo que lhe consta tem casos neste 296 

Instituto que não são de progressão funcional. Recomendou que seja verificado 297 

se é possível o reconhecimento interna corporis para fins de RT e não 298 

necessariamente de progressão funcional, bem como que a matéria seja 299 

analisada em outra reunião, para ser estudada um pouco mais; a Conselheira 300 

Isabel considerou difícil resolver essa questão internamente. Propôs que as 301 

instâncias políticas fossem mobilizadas, uma vez que existem parlamentares 302 

interessados nesse assunto; o Relator fez a proposta, acatada por este Conselho, 303 

de que fosse constituída uma comissão permanente, para dar continuidade ao 304 

acompanhamento da matéria, fazendo injunções junto aos órgãos competentes, 305 

com o objetivo de subsidiar o CONSUP quanto à matéria, podendo, se assim 306 

entender, trazer de volta a matéria para a Pauta deste Conselho; o Conselheiro 307 

Dálvaro sugeriu que a referida Comissão analisasse a RT e a Progressão 308 

Funcional, considerando o pronunciamento do Conselheiro Rogério;  a 309 

Senhora Presidente solicitou à Comissão que elaborasse o documento ao 310 

CONIF, conforme sugerido, com a assinatura da Presidente do CONSUP. A 311 

Comissão deverá ser formada pelos Conselheiros titulares Georges, como 312 

presidente, Rogério e Matheus e pelo Prof. Helder Rocha Leite, devendo a 313 

DGP ficar à disposição da Comissão. O Prof. Raimundo, interessado no 314 

processo, informou que houve na Assembleia Legislativa, desta cidade, uma 315 

audiência pública, muito concorrida, cujo Parecer sobre esse tema foi 316 

favorável, faltando ser votada. Disse que existem muitas audiências públicas 317 
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marcadas e Leis aprovadas nos estados. Os referidos professores ausentaram-se 318 

da Sessão. A Reunião foi suspensa às 12h 30.  Foram reiniciados os trabalhos 319 

às 14 h 30 min para dar continuidade à Pauta, sob a presidência da Profª 320 

Aurina Oliveira Santana, registrando-se as presenças dos Conselheiros já 321 

nominados no início desta Ata, excetuando as presenças dos Conselheiros 322 

Leone Peter Correia da Silva Andrade e Marcelo Embiruçu de Souza.                                    323 

3.3 Documento Normativo da Política de Assistência Estudantil do IFBA. 324 

Relatora: Conselheira Solange Perdigão. (Processo nº 23278.000151/2012-325 

55). A Relatora procedeu à leitura do seu Parecer, contendo os itens 1. 326 

Relatório, 2. Dados Gerais, 3. Estrutura do documento, 4. Considerações,  327 

todos apresentados com detalhes de informações. Segue transcrito o de nº 5. 328 

“Ajustes e Recomendações 1. Que este Conselho indique a imediata 329 

constituição de comissão avaliadora e revisora das Diretrizes da Política 330 

Estudantil do IFBA, conforme indicado neste documento e que, em caráter de 331 

prioridade, se estabeleça o prazo de um mês para a consecução desta tarefa; 332 

2. Que esta comissão tenha seus membros escolhidos por seus pares e que 333 

utilize metodologia de avaliação e reformulação da política que considere as 334 

realidades de todos os campi; 3. Que, concluída a avaliação e revisão das 335 

Diretrizes, a mesma comissão que elaborou o Documento normativo, também 336 

em caráter de prioridade e com prazo de um mês para conclusão dos 337 

trabalhos, retome a revisão do documento por ela iniciada, então 338 

fundamentada nas diretrizes atualizadas e 4. Que ambos os documentos sejam 339 

apresentados e avaliados conjuntamente em reunião deste Conselho Superior, 340 

ainda no primeiro semestre de 2013 , de forma que os editais a serem 341 

construídos no meio do ano já se respaldem nos documentos reformulados. No 342 

item 6 deu seu parecer e voto no sentido de que este Conselho encaminhe 343 

ambos os documentos, Diretrizes e Normativa, para revisão e os analise 344 

também conjuntamente em próxima reunião deste Conselho. Depois da 345 

apresentação do Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro 346 

Albertino falou sobre a urgência dessa matéria ser aprovada; a Relatora 347 

explicou que propôs a conclusão do trabalho no primeiro semestre deste ano, 348 

para justamente agilizar o trabalho. Acha que o Decreto 7234 tem dificuldade 349 

em delimitar o que é Assistência Estudantil e percebeu ao longo da sua 350 

pesquisa as contradições  existentes sobre esse tema. Citou que a Comissão 351 

Elaboradora das Diretrizes, aprovadas em 2010, entende que deve primeiro se 352 

conceituar o que é a Assistência Estudantil dentro do Instituto; a Conselheira 353 

Dicíola procurou saber sob que ótica deve ser conceituada essa Assistência, 354 

considerando que pode ser sob a ótica das Assistentes Sociais, da gestão, da 355 

Instituição. Acha difícil fazer isso, uma vez que o recurso solicitado é para a 356 

mesma clientela, o aluno; o Conselheiro Albertino acha que deve ser obedecido 357 

o Decreto 7234, até não sair a normatização, porque atinge as políticas 358 



 10

universais e as específicas; a Relatora disse que ao mesmo tempo que esse 359 

Decreto fala em ensino, pesquisa e extensão fala em moradia e auxílio 360 

alimentação. Entende que precisa ser definida a linha que o IFBA vai adotar, 361 

porque o Decreto em si não satisfaz em termos disso; o Conselheiro Rogério 362 

entende que deve se trabalhar com uma parte da política universalista, para 363 

todos, e uma parte da política focal, para os mais vulneráveis, mas é preciso 364 

delimitar a distribuição desses recursos, porque se os mais vulneráveis 365 

economicamente não forem priorizados, os índices de eficiência e eficácia e 366 

das cotas serão atingidos, porque o aluno perderá de ano e irá embora. Acha 367 

que o estudante do PAE não pode ser proibido de disputar uma bolsa de 368 

iniciação científica, para ele ter acesso a um capital cultural importante ao seu 369 

desenvolvimento; o Conselheiro Matheus sugeriu a realização de um 370 

Congresso, no próximo ano,  que reúna estudantes, técnicos e professores e que 371 

essa Política seja repensada dentro de um tempo que, nesse momento, não é 372 

possível; o Conselheiro Albertino sugeriu que a Comissão seja constituída por 373 

(03) três docentes, (01) um da Pró-Reitoria de Ensino - PROEN, (01) da Pró-374 

Reitoria de Extensão – PROEX e o outro da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-375 

Graduação e Inovação – PRPGI, por 03 (três) discentes, 01 (um) dos Cursos 376 

Técnicos Subsequentes, 01 (um) dos Cursos Técnicos Integrados e o outro do 377 

Ensino Superior e por 03 (três) técnicos, 01 (um) Assistente Social, 01 (um) 378 

Psicólogo e 01 (um)  Pedagogo; a Senhora Presidente informou sobre a 379 

necessidade de retirar-se da Reunião para assinar um procedimento médico de 380 

uma pessoa da família, passando a presidência ao Conselheiro Albertino; a 381 

Relatora lembrou que os membros da comissão devem ser escolhidos por seus 382 

pares, conforme indicado nas Diretrizes; o Conselheiro Georges disse que 383 

sempre questões são trazidas para este Conselho, a fim de serem apreciadas, 384 

com urgência, sem tempo suficiente de haver a discussão necessária. Falou que 385 

os integrantes da comissão proposta devem ser eleitos por seus pares. Assim, 386 

foi contrário à constituição da comissão por pessoas ligadas à gestão. Entende 387 

que as políticas públicas devem ser discutidas de maneira mais democrática 388 

possível. Ressaltou que somente nesta Reunião é que a matéria está sendo 389 

analisada, depois de anos da atual administração; o Conselheiro Paulo 390 

Marinho pediu para ser registrado que, antes da atual gestão, não existiam 391 

recursos nesta Instituição voltados para a Assistência Estudantil e a discussão 392 

está sendo possível  hoje porque essa gestão e outros Reitores fizeram junções 393 

junto aos Órgãos competentes, em Brasília, e conseguiram tais recursos. Foram 394 

votadas as propostas sobre a constituição da Comissão. A do Conselheiro 395 

Albertino recebeu 08 (oito) votos e a da Relatora 05 (cinco) votos. Houve 04 396 

(quatro) Conselheiros que se abstiveram de votar. O Parecer foi aprovado, 397 

excetuando o seu item 02, por tratar da composição da comissão.                     398 

3.4 Projeto visando à realização de Reuniões do CONSUP em campi do 399 
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IFBA. Relator: Conselheiro Georges. (Processo nº 23278.000270/2013-99).   400 

O Relator disse que participou de discussão presencial com os Conselheiros 401 

Cesar Leiro e Matheus para a elaboração do Parecer. Quanto à Conselheira 402 

Solange, por ser do Campus de Barreiras, foi ouvida de forma parcial sobre o 403 

trabalho, bem como foi mantido contato com o Conselheiro Albertino nesse 404 

sentido. Em seguida, fez a leitura do Parecer Coletivo – Reuniões Itinerantes 405 

do CONSUP,  no qual constam itens justificando a realização dessas Reuniões. 406 

Estão colocadas, no documento, duas questões básicas que as Unidades 407 

interessadas em sediar tais reuniões deverão atender: 1. Protocolar proposta ao 408 

CONSUP, com prazo mínimo de 03 (três) meses antecedentes à referida 409 

reunião, acompanhada do seu respectivo orçamento; 2. Atender as seguintes 410 

condições: . espaço físico adequado para reunir cerca de quarenta pessoas; . 411 

condições para registro (gravação) da reunião; . infraestrutura municipal para 412 

hospedagem e alimentação dos Conselheiros. O Conselheiro Dálvaro 413 

ausentou-se da Reunião. Depois da apresentação do Parecer, houve 414 

manifestações sobre a falta de Projeto para detalhar mais as questões, por 415 

exemplo, o tempo de permanência no Campus, a dificuldade de locomoção, 416 

dentre outras. Depois de discussão, o Parecer foi aprovado, obtendo 10 (dez) 417 

votos favoráveis, com as seguintes alterações: na segunda linha, incluir níveis e 418 

antes de ...modalidades de ensino...; no item 2, que estabelece as condições, 419 

inserir e transmissão depois da palavra (gravação). Houve 03 (três) 420 

Conselheiros que deram votos contrários e 05 (cinco) se abstiveram de votar. 421 

3.5 Projeto Conselheiros do CONSUP em campi do IFBA. Relator: 422 

Conselheiro Ricardo Torres. (Processo nº 23278.000271/2013-33).  O 423 

Relator informou que incorporou contribuições recebidas, na última Reunião, à 424 

nova Proposta, inclusive a do Conselheiro Matheus, bem como utilizou na 425 

elaboração da mesma boa parte do Projeto anterior. Fez a leitura do documento 426 

intitulado Proposta de regulamentação de visitas de conselheiros aos campi do 427 

IFBA, o qual compreende os itens: Natureza, Finalidades e Competências; 428 

Visita Ordinária; Disposições Gerais. Depois da apresentação da proposta, o 429 

Conselheiro Ademir, Relator anterior do Projeto, fez elogios ao novo trabalho. 430 

O Parecer foi aprovado, por unanimidade, com os seguintes ajustes: acrescentar 431 

a expressão in locu no final do Inciso I do Art. 2°; no Inciso III do Art. 2° 432 

substituir a palavra queixas por reivindicações ou críticas; incluir critério de 433 

rotatividade das visitas, para não serem sempre os mesmos Conselheiros; 434 

excluir o Inciso V do Art. 2° Intermediar em casos de conflitos internos 435 

agravados e não dirimidos com a direção geral do campus. Foi votada a 436 

retirada do Inciso V do Art. 2° que obteve 07 (sete) votos favoráveis, 05 437 

(cinco) contrários e 02 (dois) Conselheiros se abstiveram de votar. 3.6 Projeto 438 

de Implantação Campus EAD/IFBA. Relator: Conselheiro Ricardo 439 

Cunha. (Processo nº 23278001120/2012-11).   O Relator procedeu à leitura 440 
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do Parecer, no qual ressalta que a EAD vem ocupando um espaço significativo 441 

nas ações que promovem à educação de longo alcance no país. Sugeriu que 442 

seja definido no Projeto o cronograma de implantação do Campus, para fins de 443 

Planejamento Institucional. Ao final, sugeriu a sua aprovação desde que o 444 

Projeto seja alterado de acordo com o ajuste proposto e com o compromisso da 445 

Coordenação EAD realizar um Seminário, em 2013, sobre o assunto, para 446 

receber as contribuições da comunidade. Depois da apresentação do Parecer, o 447 

Conselheiro Ademir falou que leu com cuidado o Projeto, por lhe interessar 448 

bastante essa matéria e ser de importância para o Instituto. No seu 449 

entendimento, na forma como o Projeto está estruturado não deve ser aprovado 450 

pelo CONSUP, mas a Comissão Elaboradora poderá fazer a revisão e retorná-451 

lo ao Conselho, numa outra oportunidade. Por ser um Campus EAD, destacou 452 

a necessidade de ser discutido o critério que estabelece o valor de 60% da nota 453 

para as avaliações presenciais. Em sua opinião, devem ser criados mecanismos 454 

confiáveis de controle para os cursos a distância; o Senhor Presidente entende 455 

que é para salvaguardar a garantia da aprendizagem; o Conselheiro Rogério 456 

falou que, ao conversar com o Conselheiro Ademir sobre este item, só não 457 

pediu vistas do processo porque fez uma leitura muito rápida do mesmo. Disse 458 

também que existem muitas críticas e ressalvas à forma como a EAD vem 459 

sendo utilizada no Sistema Educacional Brasileiro. Acha que a EAD não cabe 460 

para todas as áreas e tem muitas variáveis de como ela pode ser utilizada. 461 

Manifestou-se contrário à aprovação do Projeto; o Relator explicou que foi 462 

informado pela Comissão Elaboradora de que o Projeto foi construído de forma 463 

democrática, com a realização de Seminário. Comunicou que a EAD já está 464 

funcionando neste Instituto, só falta a normatização; o Conselheiro Georges 465 

acha que o Projeto deve retornar para ser modificado, com novo Parecer, para 466 

um posicionamento deste Conselho, considerando que o mesmo está com 467 

problemas. Depois de ampla discussão, foi deliberado por este Conselho que o 468 

Conselheiro Ademir e o Relator irão trabalhar junto à Comissão Elaboradora 469 

na reformulação do Projeto, para nova apreciação por este Conselho. 3.7 470 

Propostas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação 471 

(PETI), do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e da 472 

Política de Segurança da Informação e Comunicação (PSIC). Relator: 473 

Conselheiro Luiz Gustavo. (Processo nº 23278000223/2013-45 ). O Relator 474 

procedeu à leitura do Parecer, no qual informa que a Presidente do Comitê de 475 

Tecnologia da Informação enviou as referidas Propostas, para a apreciação do 476 

CONSUP. Disse que os documentos apresentados no processo são parte da 477 

implantação da governança de TI que a CGU  e o TCU  têm exigido dos órgãos 478 

da administração pública federal. Propôs os ajustes, a seguir: PDTI: Página 479 

2/17 substituir “de janeiro de 2013” por “da data da sua aprovação; página 480 

17/17 substituir “em junho de 2013” por “seis meses após a sua aprovação. 481 
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PETI: página 5/15 substituir “desfazimento” por “a baixa”; página 9/15 482 

substituir “ousadia” por “criatividade”. PSIC: página 9/15 retirar do texto 483 

“além de descrever...intencional”. Ao final, recomendou a aprovação das 484 

referidas propostas com os ajustes constantes do Parecer. Depois da 485 

apresentação do Parecer, o Conselheiro Ademir questionou os termos 486 

colocados no item 7.3 Valores, do PDTI, propondo que fossem excluídos. 487 

Citou alguns deles: 7.3.1 Verdade. Fazer a coisa certa e verdadeira, agir de 488 

boa fé e com sinceridade... 7.3.4 Comprometimento  Tornar-se responsável 489 

pelas atividades do setor... O Relator esclareceu que esse documento é 490 

padronizado. O Conselheiro Ademir fez sugestões de ajustes no item 7.4 491 

Objetivos Estratégicos, também do PDTI, ficando de encaminhá-las ao Relator 492 

para serem incluídas no documento. O Conselheiro Georges disse ter 493 

percebido que este Instituto não possui um fórum de Tecnologia da Informação 494 

que tenha a participação do usuário comum, o professor, o estudante e o 495 

técnico. O Conselheiro Paulo Marinho solicitou que fosse registrada a 496 

informação de que o Regimento para o Comitê de Tecnologia da Informação, 497 

aprovado pela Resolução n° 74, de 08/09/2011, traz na sua composição 03 498 

(três) representantes docentes, 03 (três) representantes discentes e 03 (três) 499 

representantes técnico-administrativos. A Conselheira Solange disse que na 500 

página 07 do PETI consta no Organograma do Comitê de Tecnologia da 501 

Informação o Setor de TI do Campus, porém os Regimentos dos campi não 502 

foram ainda elaborados. O Relator acredita que o Setor de TI dos Campi vai 503 

ser definido no Regimento dos campi. O Parecer foi aprovado com 14 504 

(quatorze) votos favoráveis. Houve 02 (dois) Conselheiros que se abstiveram 505 

de votar. 3.8 Projeto do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 506 

(PPGEM) Nível: Mestrado Área de Concentração: Materiais e Fabricação 507 

Modalidade Mestrado Profissional Relator: Conselheiro Paulo Marinho. 508 

(Processo nº 23278.000224/2013-90). O Relator procedeu à leitura do Parecer, 509 

no qual informa que o Projeto concorrerá ao Programa de demanda espontânea 510 

da CAPES. Comunica também que não existe no Instituto Resolução que trate 511 

da normatização de Curso nessa modalidade. Recomendou os seguintes ajustes: 512 

1. Inserir no Currículo uma disciplina que trate de Inovação Tecnológica na 513 

área de concentração do programa; 2. O estágio de Docência previsto deve 514 

incluir também os Cursos Técnicos faz referência somente à Graduação; 3. O 515 

PPC não apresenta o número de vagas a ser ofertado, bem como se a seleção 516 

será anual ou semestral, não especifica também os critérios de acesso ao Curso; 517 

4. As referências bibliográficas do ementário devem ser padronizadas, 518 

conforme NBR 6023; 5. Na página 27 faltou algumas informações de um 519 

docente. O Parecer foi aprovado, obtendo 14 (quatorze) votos, com as 520 

ressalvas: 1. Conselheiro Fábio – reservar 20% das vagas no processo seletivo, 521 

para servidores do IFBA, distribuídas em 1/3 para técnico-administrativos e 2/3 522 
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para docentes; 2. Conselheira Solange – incluir a disciplina de fundamentação 523 

pedagógica ou incluir na ementa da disciplina Estágio de Docência, a 524 

fundamentação pedagógica. Houve 01 (um) Conselheiro que se absteve de 525 

votar. O Conselheiro Georges ausentou-se da Reunião.  Considerando que o 526 

Senhor Presidente será o Relator do próximo item, ele passou a presidência do 527 

CONSUP ao Conselheiro Paulo Marinho que submeteu à apreciação do 528 

Conselho o item 3.9 Projeto de Implantação do Programa 529 

PROFUNCIONÁRIO Campus EAD – em fase de implantação – Dias  D’ 530 

Ávila. Relator: Conselheiro Albertino. (Processo nº 23278.000266/2013-531 

21). O Relator fez a leitura do Parecer apresentando informações detalhadas 532 

nos itens Relatório, Dados Gerais da Proposta e na Apresentação. Solicitou os 533 

seguintes ajustes: 1. Inserir a missão do IFBA no primeiro parágrafo do item 3. 534 

Plano de Aplicação dos Cursos PROFUNCIONÁRIO pelo IFBA – 2012 a 535 

2014, (fl. 8); 2. Indicar quem é o signatário da Portaria nº 1547, de 24 de 536 

outubro de 2011, (fl.21); 3. Atualizar o quadro de alunos já inscritos (fl.162). 537 

Ao final, propôs a aprovação do Programa de Formação Inicial em Serviço dos 538 

Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público 539 

(PROFUNCIONÁRIO), no âmbito do IFBA, e a provação dos Planos de 540 

Cursos Técnicos de Nível Médio em Alimentação Escolar, Multimeios 541 

Didáticos,  Secretaria Escolar e Infraestrutura Escolar. Sugeriu também que 542 

seja autorizado o funcionamento dos referidos Cursos, na modalidade a 543 

distância, com polos presenciais em todos os campi do IFBA, a partir do 544 

segundo semestre de 2012. O Parecer foi aprovado, obtendo 13 (treze) votos 545 

favoráveis. Houve 03 (três) Conselheiros que se abstiveram de votar. Por falta 546 

de quórum, devido à necessidade de alguns Conselheiros se retirarem da 547 

Reunião, os itens Proposta de Resolução dispondo sobre a padronização, 548 

procedimentos e regulamentação do incentivo à Qualificação dos servidores 549 

técnico-administrativos do IFBA. Relator: Conselheiro Fábio e o Regimento 550 

Interno do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 551 

Profissionais de Magistério da Educação Básica do IFBA. Relatora: 552 

Conselheira Dicíola serão apreciados na próxima Reunião. Voltando a assumir 553 

a presidência, o Prof. Albertino passou ao item 04. O que ocorrer. Com a 554 

palavra, o Conselheiro Jaime falou que, mais uma vez, quer colocar a sua 555 

insatisfação pela não confecção do crachá e gostaria de ter um esclarecimento 556 

na próxima Reunião sobre isso. Também lembrou o problema insustentável do 557 

uso do SICAD no Campus de Vitória da Conquista que poderá inviabilizar a 558 

matrícula. O Conselheiro Paulo Marinho explicou que procurou solucionar 559 

essa questão com a DGTI e com a Reitoria, mas não conseguiu, então tentará 560 

resolvê-la internamente. Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do 561 

Carmo Souza Farias, Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, 562 

depois de lida e achada conforme, será aprovada e por todos assinada. 563 


