
                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                      ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA  
                                                              DO CONSUP DO IFBA, REALIZADA   
                                                              EM 29 DE MAIO DE 2013 
                                                                                                                     

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

realizada a 2ª 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 UNEB, Prof. Dr. Augusto César Rios Leiro;  5 

representante suplente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de 6 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Francisco 7 

Vanderlei Ferreira da Costa, que será empossado; representante titular da 8 

Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB, Profª Eloísa 9 

Santos Pinto;  representantes dos Diretores-Gerais dos campi - titulares, Profª 10 

Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Albertino Ferreira 11 

Nascimento Junior – Salvador; Prof. Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro; - 12 

suplente,  Prof. Epaminondas Silva Macedo – Jacobina;  representantes 13 

titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica - EBTT, Prof. 14 

Dr. Georges Souto Rocha; Prof. Ademir de Jesus Costa; Prof. Rogério 15 

Ferreira Silva Lustosa; representante suplente docente da EBTT, Prof.  16 

Jefferson Rodrigues Costa, que será empossado; representante suplente 17 

docente do Ensino Superior, Profª Elane Andrade Correia Lima, que será 18 

empossada; representantes titulares discentes da EBTT, Sr. Matheus de Araújo 19 

Almeida e Sr. Ed Carlos Sousa da Silva, esse último será empossado; 20 

representante suplente discente da EBTT, Sr. Jorge Luiz Ferreira Moreira, que 21 

será empossado;  representantes dos servidores técnico-administrativos - 22 

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

Sra. Girlene Écio Damasceno Dias, Sr. Fábio Lemos Mota e Sr. Paulo Roberto 24 

Nilo Dantas. Compareceu também à reunião, a Sra. Marlene Pereira Vilas 25 

Boas, como representante da Auditoria Interna.  Justificaram as ausências, os 26 

representantes titulares: Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira e Prof. Ricardo 27 

Torres Ribeiro, Diretores Gerais dos campi de Vitória da Conquista e 28 

Eunápolis, respectivamente; Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte, docente 29 

do Ensino Superior; Prof. Jaime dos Santos Filho, docente da EBTT; Prof. 30 
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Dálvaro Gonçalves Barbosa, representante do SINASEFE. A Senhora 31 

Presidente informou que Kmilly dos Anjos Campos concluiu o curso, deixando 32 

de integrar este Conselho, a partir de 27 deste mês. Os trabalhos desta sessão 33 

foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de 34 

Conselheiros. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse dos Conselheiros 35 

Jefferson Costa,  Francisco, Jorge Moreira e Ed Carlos, e da Conselheira Elane, 36 

que consta da página 15 (quinze) de livro próprio. 02. Apreciação da Ata da 37 

1ª Reunião Ordinária, realizada em 26/03/2013, aprovada. 03. Ordem do 38 

Dia.  Esta Reunião será transmitida via web e as apresentações dos Pareceres 39 

serão acompanhadas pelos Conselheiros através de projeções no data show. 2.1 40 

Mandato no CONSUP. Nota Técnica do SINASEFE. Parecer nº 047/2013 – 41 

Procuradoria Federal/IFBA. Apresentação: Conselheiro Rogério. O 42 

Conselheiro fez a leitura do seu Parecer, estando transcrito, a seguir, o seu 43 

primeiro parágrafo : “ O presente parecer trata da análise da Nota Técnica do 44 

SINASEFE e do Parecer nº 047/2013 que versa sobre a legalidade da 45 

manutenção do mandato de representante docente no Conselho Superior 46 

quando o Conselheiro for removido, dentro dos termos legais existentes, para 47 

outro campus diferente daquele ao qual pertencia no momento da sua eleição e 48 

o campus de destino já contar com representação docente no Conselho 49 

Superior do IFBA. Portanto, é uma questão cuja complexidade excede o caso 50 

em análise, trazendo discussões acerca do papel da representação docente no 51 

Conselho Superior e eventuais distorções de representação que possa vir a 52 

ocorrer em outras situações similares.” Segue também transcrita a parte final: 53 

“Concluo este parecer realizando as seguintes propostas para a situação 54 

analisada: 1. Realização de uma emenda estatutária antes do próximo pleito 55 

para representação docente, de técnico-administrativos e de discentes com o 56 

objetivo de ajustar o estatuto do IFBA ao que preconiza a lei e evitar eventuais 57 

problemas similares ao que aqui discutimos; 2. Que nessa emenda a 58 

representação docente seja subdividida em EBTT e Magistério Superior; 3. 59 

Que nessa emenda discutamos a separação entre representação das categorias 60 

da representação por campus, buscando uma nova fórmula para que esta se 61 

realize; 4. Que, de acordo com o exposto, sejam mantidos os atuais 62 

representantes docentes no Conselho Superior, evitando-se assim o risco de 63 

instabilidade e crise de legitimidade deste importante órgão de nosso 64 

Instituto.“  Após a apresentação do Parecer, houve discussão sobre a matéria, 65 

estando registradas, a seguir, sucintamente, manifestações acerca de: . normas 66 

eleitorais para escolha de representantes do IFBA no CONSUP foram acatadas, 67 

à época, inclusive não houve contestação quanto à remoção para outro campus 68 

resultar em perda de mandato; . Regimento do CONSUP não consta que 69 

remoção gera perda de mandato, nem isso está registrado em documento algum 70 

pertinente à matéria; . Conselho deve tomar decisão política, considerando a 71 
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falta de clareza com relação à questão;  . representação por campus deve 72 

permanecer;  . Estatuto estabelece uma representação por campus, portanto não 73 

é correto o campus de Salvador ter duas representações no CONSUP, uma para 74 

o Ensino Superior e uma para a EBTT; . manter o mandato do Conselheiro 75 

Rogério, pela sua participação qualificada neste Conselho; .  Normas Eleitorais 76 

próximas deverão ser aperfeiçoadas; . Parecer da Procuradoria Federal serve 77 

como referência, podendo ser ou não aceito por este Conselho; . Regimento 78 

deste Conselho precisa ser cumprido quanto à perda de mandato do 79 

Conselheiro, que deixar de participar de duas ou mais reuniões ordinárias 80 

consecutivas, sem justificativa aceita pelo CONSUP. Depois de ampla 81 

discussão, a Senhora Presidente colocou em votação: o Parecer da 82 

Procuradoria Federal que, no seu entendimento, o docente eleito pelo campus 83 

de Eunápolis, no caso o Conselheiro Rogério, como representação do referido 84 

campus, não poderá estender seu mandato a outro campus, ou seja, encontra-se 85 

restrito àquele no qual foi eleito, que obteve 10 (dez) votos e o Relatório do 86 

Conselheiro Rogério, que recebeu 07 (sete) votos. Houve 02 (dois) 87 

Conselheiros que se abstiveram de votar. O Conselheiro Albertino propôs e foi 88 

acatado por este Conselho que o Conselheiro Rogério permanecesse nesta 89 

reunião, como Conselheiro, com direito a voz e voto e que na próxima sessão o 90 

seu suplente fosse convocado. O Conselheiro Georges falou que, em nome do 91 

SINASEFE e em nome próprio, como Conselheiro, irá submeter, em outra 92 

oportunidade, a análise da situação da representação do Ensino Superior neste 93 

Conselho. 2.2 Eleições: CONSUP, Reitor e Diretores Gerais dos campi. A 94 

Senhora Presidente disse que os mandatos dos Conselheiros se encerram em 95 

09 de março de 2014, e o dela, como Reitora, em 29 de abril de 2014. 96 

Comunicou que serão realizadas eleições para todos os Diretores dos campi, 97 

mesmo os que não estão ainda no tempo certo. Solicitou que fosse registrada 98 

nesta Ata que ela não é candidata a nenhum cargo e não aceita a prorrogação 99 

do seu mandato. Salientou que esses processos eleitorais serão da mais extrema 100 

lisura e que, hoje, ainda serão indicados Conselheiros para integrem a 101 

comissão, objetivando a elaboração do Calendário para essas eleições. O 102 

Conselheiro Georges considerou importante esse ponto de Pauta já na 2ª 103 

Reunião Ordinária, para evitar problemas vivenciados na última eleição do 104 

CONSUP, que foi realizada no período de carnaval. Informou que, enquanto 105 

Coordenador Geral do SINASEFE, promoverá um debate respeitoso e 106 

verdadeiro entre os candidatos para a comunidade dizer o que espera da gestão 107 

2014-2018, bem como a administração que está findando terá a oportunidade 108 

de fazer um balanço dos seus 08 (oito) anos de gestão. Informou que enviou 02 109 

ofícios à PROEN solicitando os atuais Calendários Acadêmicos, mas não 110 

obteve resposta. A Senhora Presidente explicou que a última eleição do 111 

CONSUP precisou ser acelerada, por conta dos Calendários Acadêmicos 112 
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diversificados, mas não foi do seu agrado ter tomado, à época, essa decisão. 113 

Ressaltou que gosta de repetir os casos exitosos e de rever os que não deram 114 

certo. Assim, nessas eleições, 100% dos campi deverão estar funcionando. 115 

Seguem registradas, a seguir, sucintamente, outras manifestações acerca de: . 116 

comissão que será constituída deve atentar para as eleições não ocorrerem em 117 

período de férias; . calendários acadêmicos diversificados, em razão da greve; . 118 

calendários somente serão unificados em maio de 2014; . funcionamento de 119 

todos os campi no final do ano; . antecipação dos processos eleitorais; . 120 

realização de Reunião Extraordinária do CONSUP, no final de junho, tendo as 121 

eleições como único ponto de pauta; . possibilidade de ser nomeado um pro 122 

tempore, para não acelerar o processo de eleições.  Após ampla discussão, 123 

foram escolhidos os Conselheiros Fábio, Ademir, Eloísa, Dálvaro e Jorge 124 

Moreira, para integrarem a comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de 125 

elaborar proposta de Calendário, objetivando a realização das Eleições dos 126 

representantes do IFBA no CONSUP, do Reitor e dos Diretores Gerais dos 127 

campi, para apreciação na Reunião Extraordinária do mês de junho. O 128 

Conselheiro Ed Carlos propôs e foi acatado por este Conselho que sejam 129 

realizadas eleições para suprir as vacâncias de representações discentes neste 130 

Conselho. Foram escolhidos os Conselheiros Matheus, Ed Carlos e Jorge 131 

Moreira, para integrarem a comissão, sob a presidência do primeiro, a fim de 132 

elaborar Normas, objetivando a organização e execução do Processo Eleitoral 133 

de representantes discentes da EBTT, sendo três suplentes e um titular. O 134 

Conselheiro Ricardo Cunha irá verificar se a Conselheira Bárbara, 135 

representante discente do Ensino Superior, continua sendo aluna do campus de 136 

Porto Seguro e informar à Secretária. O Conselheiro César Leiro ausentou-se 137 

da Reunião. 2.3 Relatório de visita ao Campus de Paulo Afonso. 138 

Apresentação: Comissão. Com a palavra, o Conselheiro Ademir, integrante da 139 

Comissão, constituída pela Resolução nº 26, de 26/09/2012, com a finalidade 140 

de apurar os fatos mencionados na Reunião do CONSUP, dos dias 24 e 25 de 141 

setembro/2012, com relação ao Diretor desse campus, falou que os 142 

Conselheiros Egberto e Isabel também participaram dessa comissão. Em 143 

seguida, fez a apresentação do Relatório, de forma resumida, compreendendo 144 

as seguintes questões: . cronograma de atividades – proposta pelos 145 

Conselheiros; . cronograma de ações realizadas no campus de Paulo Afonso; . 146 

necessidade de CD e FG para o campus; servidores não conhecem o sistema de 147 

funcionamento do IFBA; separação provocada por causa da greve; falta de 148 

estrutura para refrigeração das salas de aula; docente tendo que cumprir toda a 149 

carga horária no campus; laboratórios; Calendário Acadêmico; Comunicação 150 

no campus e no IFBA; PRONATEC; servidor substituído; Curso de relações 151 

interpessoais; climatização da biblioteca. Segue transcrita a parte da 152 

Conclusão:  “Os diretores indicados, para iniciarem um campus, devem ser 153 
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elementos multiplicadores das leis que regem o instituto, todo o seu quadro 154 

gerencial deve ficar atento ao fato que novos servidores, advindos de variadas 155 

condições, necessitam de: 1. Entender que servidor público é um funcionário 156 

como qualquer outro, existem direitos e também deveres. 2. Entender que 157 

entrar em um campus novo exige dedicação máxima a resolução do novo do 158 

inesperado. 3. Envolve sacrifícios, pois o número pequeno de colaboradores, 159 

não permite horários especiais ou afastamentos. 4. Estar presente no dia a dia 160 

do campus trará uma rápida compreensão do instituto.“ Documentos 161 

anexados ao Relatório: Reunião com representantes do CONSUP; Memorando 162 

nº 003/2012, de servidores do campus.  Após a apresentação do Parecer, houve 163 

discussão sobre a matéria, estando registradas, a seguir, sucintamente, 164 

manifestações acerca de:  .  campi novos e também os antigos passam por 165 

dificuldades com a expansão; . Relatório não está claro se é somente uma 166 

reprodução do que foi denunciado ou se é a concepção da comissão; . questões 167 

denunciadas têm indícios de assédio moral; .  decisão política da gestão deve 168 

ser a de manter ou não o Diretor do campus; . comissões de visitas aos campi 169 

de Paulo Afonso e de Ihéus  deveriam ser distintas para não aparecerem 170 

problemas comuns nos Relatórios; .  comissão constituída em setembro/2012, 171 

visita realizada em 05 de novembro do mesmo ano, conclusão em 172 

dezembro/2012 e somente agora o Relatório está sendo apreciado; . gestor que 173 

não compreende que greve é um instrumento legítimo e legal dos servidores 174 

públicos não pode estar à frente de uma administração; .  problemas persistem 175 

no campus; . Relatório na sua conclusão exige dedicação máxima dos 176 

servidores jogando para eles a responsabilidade da precariedade no campus,  177 

devido à expansão; . atribuições das comissões foram vagas, por isso não 178 

tiveram poder de tomar decisões em relação aos fatos e as conclusões foram 179 

vagas; . necessidade de ser discutida a concepção de educação desrespeitosa do 180 

Diretor do campus; . visitas aos campi devem ser intensificadas, para 181 

acompanhar a realidade dos servidores e ver o que precisa ser corrigido; . greve 182 

é legal, mas o prejudicado é o aluno, que no último ano perdeu a oportunidade 183 

de emprego, de estágio,  não foi diplomado, por isso numa apuração dessa o 184 

aluno deveria ser também ouvido; . comissões não foram preparadas 185 

tecnicamente para fazerem esse tipo de mediação de conflitos; .  CONSUP 186 

deve discutir o fortalecimento de pessoal nos setores de Correição, 187 

principalmente nos setores de Gestão de Pessoas, onde existem profissionais 188 

trabalhando com essas questões;  . instituição democrática tem que ter um 189 

fluxo de rotinas de ações onde cotidianamente esses conflitos e assédios 190 

possam ser gerenciados; . políticas devem ser pensadas, para evitarem esse tipo 191 

de conflito; . processo de implantação de campus é complexo; . caso do 192 

campus de Ilhéus já tem  processo tramitando na Comissão de Ética. O 193 

Conselheiro Fábio pediu que fosse registrada nesta Ata que o trabalho da 194 
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comissão não teve celeridade e a comunidade do campus está pedindo ajuda, 195 

então quer propor a realização de consulta pública para escolha de novo Diretor 196 

do campus de Paulo Afonso. A Senhora Presidente falou que qualquer cidadão 197 

acusado tem o direito de se defender e o Diretor deverá ser ouvido e não o 198 

afastará do cargo, porque não existem dados suficientes para que seja tomada 199 

essa decisão. Disse também que, infelizmente, muito tempo se passou, mas ela 200 

deverá averiguar o relato aqui apresentado e se houver necessidade a 201 

Procuradoria Federal será procurada para prestar orientações. Falou que esse 202 

Relatório não foi apreciado por este Conselho, nas últimas Reuniões, devido às 203 

Pautas extensas.  O Conselheiro Epaminondas fez um pronunciamento no 204 

sentido de que a ampla defesa é um direito constitucional e se existe uma 205 

denúncia de crime, uma eleição não apaga os fatos, além do que o próprio 206 

Relatório não mostra materialidade. O Conselheiro Ademir informou que 207 

percebeu no campus que os servidores querem respostas imediatas e a 208 

comissão não tem condições de atendê-los dessa forma. Esclareceu que é 209 

concepção da Comissão somente a Conclusão do Relatório.  A Conselheira 210 

Isabel falou que a visita ao campus cria uma expectativa na comunidade de que 211 

todos os problemas serão resolvidos e isso realmente não acontece.  O 212 

Conselheiro Rogério sugeriu que os 02 (dois) Relatórios fossem enviados à 213 

Comissão de Ética e à Coordenação de Correição. O Conselheiro Ademir 214 

propôs a constituição de comissão para acompanhar os processos de Paulo 215 

Afonso e Ilhéus, a fim de acelerar a tramitação dos mesmos e que seus 216 

integrantes possam dialogar com DGP, Comissão de Ética, PRODIN, dentre 217 

outros setores, trazendo informações ao CONSUP. Foi colocada em votação a 218 

proposta do Conselheiro Rogério, aliada à do Conselheiro Ademir, que foi 219 

aprovada, por unanimidade. A proposta do Conselheiro Fábio no sentido de ser 220 

feita consulta pública à comunidade do campus de Paulo Afonso recebeu 06 221 

(seis) votos favoráveis e 09 (nove) contrários. Houve 02 (dois) Conselheiros 222 

que se abstiveram de votar. O Conselheiro Epaminondas fez a seguinte 223 

declaração de voto: “fico feliz porque não foi instalado aqui o Tribunal de 224 

Exceção e ampla defesa foi garantida.” Foram escolhidos os Conselheiros 225 

Ademir, Francisco e Rogério para integrarem a referida comissão. A Reunião 226 

foi suspensa às 14h 15.  Foram reiniciados os trabalhos às 15 h 30 min para 227 

dar continuidade à Pauta, sob a presidência da Profª Aurina Oliveira Santana, 228 

registrando-se as presenças dos Conselheiros já nominados no início desta 229 

Ata, excetuando as presenças dos Conselheiros Paulo Nilo e do Prof. Dr. 230 

Augusto Cesar Leiro. 2.3 Relatório de visita ao campus de Ilhéus. 231 

Apresentação: Comissão. o Conselheiro Ademir, também integrante dessa 232 

comissão, constituída pela Resolução nº 29, de 16 de novembro de 2012, para 233 

apurar as denúncias relatadas no Memorando nº 01, de 12 de novembro de 234 

2012, da Conselheira Pedagoga Girlene, disse que os Conselheiros Jaime e 235 
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Isabel participaram dessa comissão. Em seguida, procedeu à leitura do 236 

Relatório, estando registradas, a seguir, de forma resumida, questões ali 237 

constantes: . denúncias efetuadas no referido memorando a respeito do servidor 238 

Marco Antônio Góes, por estar em regime de cooperação técnica no campus de 239 

Ilhéus, exercendo a função de Diretor de Ensino, sem portaria de designação; . 240 

solicitação de mediação deste Conselho para a situação de assédio e 241 

constrangimento; . cronograma de atividades propostas pelos Conselheiros; . 242 

cronograma de ações realizadas no campus de Ilhéus; . dados coletados; . 243 

reuniões realizadas com a Direção Geral, com os discentes do turno noturno, 244 

com os docentes, servidores administrativos, servidores terceirizados, com a 245 

servidora Girlene e com o servidor Marco Antônio. Segue transcrita a parte 246 

final do Relatório: “Diante do exposto, esta comissão entende que o assédio 247 

moral pode ser feito de maneira bastante sutil e que a sua comprovação é de 248 

difícil prova material. As atitudes do servidor Marco Antonio não condizem 249 

com a posição que o mesmo ocupa (Diretor de Ensino) e que apesar da 250 

contribuição que vem dando ao crescimento do Campus de Ilhéus a sua 251 

transferência definitiva deve ser analisada com muita seriedade por parte dos 252 

dirigentes do IFBA” O Conselheiro Ricardo Cunha explicou que nunca 253 

manteve contato com o servidor Marco Antônio e não entende porque o mesmo 254 

cita o seu nome no Relatório para prestar esclarecimentos à comissão quanto às 255 

informações ditas como assédio moral. Informou que a Conselheira Girlene já 256 

trabalhou no campus de Porto Seguro e que tem respeito pela mesma. O 257 

Conselheiro Jorge Moreira pediu para registrar o papel de relevância que a 258 

Conselheira Pedagoga Girlene desempenhou no campus de Porto Seguro, além 259 

de a mesma ter sentimento humanista.  Após a apresentação do Relatório, 260 

houve discussão sobre a matéria, estando registradas, sucintamente, 261 

manifestações acerca de: . servidor, em cooperação técnica, além de participar 262 

de eventos representando a Diretoria de Ensino, sem ser designado para esse 263 

fim, ainda exerce a função de Diretor Geral em exercício do campus; . 264 

Relatório, ora analisado, parece mais conclusivo que o de Paulo Afonso; . os 265 

indícios apontam para assédio moral; . reunião sendo transmitida e 266 

acompanhada pelos pares fará com que as escolhas políticas, ideológicas, 267 

morais, éticas sejam assumidas e os pares dos campi de Ilhéus e Paulo Afonso 268 

tomem conhecimento que a realidade dos campi está sendo discutida com 269 

dignidade e respeito; . CONSUP deve discutir mais ensino, pesquisa e 270 

extensão, por ser esta instituição de ensino, uma vez que o IFBA tem instâncias 271 

com qualidade para discutir essas questões; .  servidor Marco Antônio teve o 272 

acordo de cooperação técnica renovado por mais um ano; . Diretor do campus 273 

forma sua equipe de trabalho, inclusive a escolha do Diretor de Ensino é da sua 274 

responsabilidade; . servidor que responde a processo ainda não é condenado; . 275 

necessidade de reflexão sobre o papel do CONSUP, para não colocar 276 
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servidores em exposição; . CONSUP deve aprofundar essas discussões, por 277 

envolver aspectos da vida de servidores. O Conselheiro Epaminondas pediu 278 

para registrar a sua explicação de que servidor pode ser cedido para exercício 279 

do cargo de cooperação técnica por ser algo previsto em lei. Quanto à situação 280 

mencionada do Diretor de Ensino não ser designado, disse que acontece em 281 

campi novos, como ocorreu no campus de Jacobina, onde uma professora não 282 

estava designada como Diretora de Ensino, mas realizava atribuições típicas 283 

dessa função. A Conselheira Girlene falou que se sente tranqüila por ter 284 

trazido para publicização deste Conselho o que está acontecendo no campus de 285 

Ilhéus. Acha importante que as pessoas saibam das suas dificuldades para 286 

desenvolver suas atividades profissionais e que não está arrependida de ter 287 

feito isso. Este Conselho decidiu para esse Relatório a mesma deliberação 288 

tomada para o Relatório do Campus de Paulo Afonso. Na oportunidade, a 289 

Senhora Presidente disse da sua surpresa ao ler o documento do SINASEFE 290 

intitulado Carta Aberta à Comunidade Sindicalizada. Pediu aos Conselheiros 291 

que o lessem com atenção, pois em outra oportunidade irá comentá-lo. O 292 

Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Moreira ausentou-se da Reunião.                                 293 

2.4 Proposta de Resolução dispondo sobre a padronização, procedimentos 294 

e regulamentação do incentivo à Qualificação dos servidores técnico-295 

administrativos do IFBA. Relator: Conselheiro Fábio. (Processo nº 296 

23278.000267/2013-75). O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual 297 

apresenta propostas de alterações no Artigo 1º, incisos III, IV, V, VI e nos 298 

Artigos  3º, 4º e 6º. Segue transcrita a Conclusão: “ A iniciativa de padronizar 299 

o Incentivo à Qualificação é importante para a melhoria do serviço prestado 300 

aos servidores pelo Departamento de Gestão de Pessoas – DGP, trazendo 301 

celeridade e transparência para esta atividade que é fruto de uma conquista 302 

dos técnico-administrativos. Recomendo assim, a aprovação desta proposta de 303 

regulamentação com as alterações sugeridas e já discutidas com a 304 

COAC/DGP.” Após discussão, o Parecer foi aprovado, por unanimidade.                        305 

2.5 Regimento Interno do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial 306 

e Continuada de Profissionais de Magistério da Educação Básica do IFBA. 307 

Relatora: Conselheira Dicíola. (Processo nº 23278.000251/2013-62). A 308 

Relatora apresentou seu Parecer, compreendendo os seguintes itens: Relatório; 309 

Dados Gerais; Estrutura do Documento; Considerações e Parecer e Voto. 310 

Informa no Parecer que o Regimento está estruturado com base nos 311 

dispositivos da Resolução nº 1 de 17/08/2011 e apresentado na forma de 312 

Regimento, composto de VI Capítulos e 15 Artigos fixando as diretrizes para a 313 

composição, competências, organização e o funcionamento do Comitê Gestor. 314 

Ao final, propõe a aprovação do referido Regimento Interno.  O Parecer foi 315 

aprovado, por unanimidade. Os Conselheiros Fábio e Francisco ausentaram-se 316 

da Reunião. Os itens da Pauta 2.6 Projeto do Curso Superior de Licenciatura 317 



 9

em Física, na Modalidade a Distância, do campus de Salvador (aprovado ad 318 

referendum) Relatora: Conselheira Solange e 2.7 Projeto do Curso Superior 319 

de Licenciatura em Matemática, na Modalidade a Distância, do campus de 320 

Eunápolis, aprovado ad referendum. Relator: Conselheiro Albertino, não 321 

foram relatados, considerando a informação prestada pelo Relator Albertino de 322 

que esses projetos concorreram ao Edital da CAPES, mas como não foram 323 

aprovados, a CAPES enviou um Relatório apresentando sugestões de ajustes, 324 

para nova avaliação. Assim, ele e a Relatora Solange irão encaminhar os 325 

projetos às comissões elaboradoras, juntamente com as recomendações da 326 

CAPES e os Pareceres que seriam apresentados nesta Reunião, para 327 

atendimento das sugestões, e posterior apreciação por este Conselho.   2.8 328 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/IFBA 2009 – 2013 329 

Apresentação: Prof. Anilson Roberto Cerqueira Gomes – Pró-Reitor de 330 

Desenvolvimento Institucional – PRODIN e Sra. Rivailda Silveira Nunes 331 

de Argollo – Chefe do Departamento de Desenvolvimento Institucional - 332 

DDI. Adentraram a Sala de Reunião o Prof. Anilson, a Sra. Rivailda e a Sra. 333 

Ana Cláudia Sá Oliveira, Gerente de Planejamento. A Senhora Presidente 334 

comunicou que o PDI foi disponibilizado na Pasta do CONSUP e foi trazido 335 

impresso para esta Reunião, para consulta dos que desejarem. Foi distribuído 336 

aos Conselheiros o documento Contextualização do PDI 2009-2013, que tece 337 

algumas considerações objetivando contextualizar ações, fatos tanto de ordem 338 

interna quanto externa que prejudicaram o cumprimento do cronograma, o que 339 

revela a necessidade de uma análise mais apurada. Também constam no 340 

documento as ações realizadas e seus responsáveis pela elaboração do PDI, 341 

nesse período. O Prof. Anilson informou que o DDI é vinculado à PRODIN e 342 

tem como uma de suas atribuições o PDI, que foi construído pela comunidade 343 

de cada campus, democraticamente, ainda naquela transição de CEFET para 344 

Instituto e que de lá para cá foram feitos alguns ajustes, em visitas aos campi, 345 

através do Projeto Ciranda. Ressaltou a necessidade desse ciclo ser aprovado 346 

para dar continuidade ao PDI 2014-2018. A Sra. Rivailda falou que esse PDI é 347 

o geral e está no site do IFBA e que precisa ser aprovado pelo Órgão máximo 348 

deste Instituto, mesmo estando fora do prazo. Disse também que o Projeto 349 

Ciranda foi construído com o objetivo de discutir o Plano, presencialmente, 350 

porém a greve atrapalhou o desenvolvimento do trabalho. Após a apresentação 351 

do PDI, houve manifestações, a seguir, registradas, de forma resumida: o 352 

Conselheiro Georges propôs que o PDI fosse apreciado na próxima reunião 353 

ordinária, para ter tempo de ler com mais tranqüilidade toda essa 354 

documentação, embora tivesse observado, rapidamente, projeções que estão 355 

fora da realidade; a Conselheira Isabel disse que participou da elaboração 356 

desse trabalho e essa experiência lhe trouxe muito conhecimento, embora fosse 357 

difícil reunir as pessoas;  o Conselheiro Rogério disse que faltou sintonia mais 358 
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fina entre alguns aspectos que foram colocados no Plano, além de ter uma série 359 

de diagnósticos que ele tem profundas divergências, por isso seu voto será 360 

contrário, mas considerando que possivelmente esse PDI servirá de base para o 361 

próximo e o seu tempo de validade termina no final do ano, sugeriu que o 362 

mesmo fosse votado nesta reunião;  o Conselheiro Albertino solicitou o bom 363 

senso dos Conselheiros para aprovarem esse documento e que seja então 364 

iniciada a discussão  sobre a metodologia, constante do próximo item. A 365 

Senhora Presidente colocou em votação: 1. Adiar a votação do PDI para a 366 

próxima reunião, obteve 01 (um) voto; 2. Votação do PDI nesta reunião, 367 

recebeu 12 (doze) votos. Houve 02 (dois) Conselheiros que se abstiveram de 368 

votar. Declaração de votos: Conselheira Girlene disse que se absteve de votar, 369 

por não conhecer a metodologia desse trabalho, precisando de tempo para fazer 370 

a leitura do documento; Conselheira Elane falou que se absteve de votar por 371 

não ter estudado o documento e o mesmo procedimento adotará para o próximo 372 

item. O PDI 2009 – 2013 foi votado, obtendo 09 (nove) votos favoráveis, 02 373 

(dois) contrários e 04 (quatro) abstenções. 2.9 PDI/IFBA 2014 – 2018: 374 

Concepção e Metodologia para Construção (Proposta). Relator: 375 

Conselheiro Ademir. (Processo nº 23278.000588/2013-70). O Relator 376 

procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o PDI anterior será a 377 

referência para a construção deste que norteará as atividades no período 2014 – 378 

2018. Cita, no Parecer, diversas dificuldades que a sua forma de elaboração 379 

tem criado entre os elementos responsáveis pela sua construção. Partindo de 380 

experiências anteriores, o DDI propõe ao CONSUP uma metodologia de 381 

construção que permita que a construção coletiva realmente aconteça e nos 382 

casos omissos que uma comissão preparada execute tal tarefa que é 383 

extremamente difícil quando vista apenas por uma referência desligada dos 384 

componentes regionais diversos nos campi. Disse que não observa outra forma 385 

de construção senão a aqui proposta, que inclusive foi disponibilizada no 386 

intraifba para possíveis colaborações. Comunica também que no dia 387 

28/05/2013, recebeu uma nova proposta do DDI com uma pequena alteração 388 

no período de informações (maio e julho) previsto para realização da ciranda 389 

que foi substituída por um período de formação entre a comissão sistêmica e os 390 

representantes das comissões locais. Falou que esta alteração não gera danos ao 391 

projeto e o torna exeqüível para o Instituto, segundo a Chefia do DDI, o que ele 392 

concorda. Ressaltou a importância de uma revisão, em data oportuna, do PDI, 393 

que talvez necessite de uma metodologia parecida ou outra mais adequada, 394 

quando o PPI for finalizado o que pode implicar em mudanças na diretriz do 395 

PDI. Acredita, portanto que a elaboração desse documento não necessita 396 

esperar a conclusão do PPI para a sua efetiva construção, podendo a qualquer 397 

tempo ser submetido à revisão. Ao final, propôs a sua aprovação, com as 398 

modificações indicadas pelos Conselheiros durante a apreciação do mesmo. 399 



 11

Após a apresentação do Parecer, houve discussão sobre a matéria, estando 400 

registradas, a seguir, manifestações, de forma sucinta: .  o Conselheiro Georges 401 

falou que se for adotada a estratégia de ser definido o PDI, antes da realização 402 

do Congresso, no 2º semestre deste ano, previsto para ser discutido 403 

democraticamente e construído o PPI, sérios prejuízos serão causados à 404 

instituição. Não concordou que a metodologia do PDI seja decidida, sem 405 

definir o PPI; o Conselheiro Rogério concordou  com o Conselheiro de que o 406 

PPI deve anteceder o PDI; a Conselheira Solange falou que o PPI é básico para 407 

o PDI e é o ponto de partida para se pensar na infraestrutura, no tipo de ensino, 408 

para uma construção mais macro. Disse que está previsto o Congresso, para 409 

discussão do PPI e sentiu falta de articulação nos campi para o PDI geral;  o 410 

Conselheiro Matheus considerou o documento importante para o Instituto, 411 

porém não viu a comunidade estudantil se envolver nesse processo em 412 

construção, bem como não o leu, assim irá se abster de votar; o Conselheiro 413 

Albertino salientou a importância da realização da discussão interna, do debate 414 

e para ele é uma visão distorcida o PDI estar acima do PPI, o que não condiz 415 

com a realidade. Disse que o PDI possui prazo legal para ser elaborado, já o 416 

PPI pode ser feito a qualquer momento; a Conselheira Girlene falou que ficou 417 

encantada quando leu o PPI, mas não se materializa porque não são conceitos 418 

de concepção da instituição; a Sra. Rivailda explicou que o Plano possui 419 

objetivos definidos por Lei e a instituição tem uma política pedagógica em 420 

vigor, repensada na configuração nova e que se teve o cuidado de colocar o 421 

cronograma do PPI dentro do PDI. Entende que as pessoas devem ser 422 

sensibilizadas para trazerem novas idéias ao trabalho. Falou que o Congresso 423 

deveria ser realizado há três anos e até hoje não aconteceu e a princípio estava 424 

programado que seriam discutidos nesse evento o PPI e o PDI. Citou que tem 425 

orgulho do Projeto Ciranda, mas ao mesmo tempo insatisfação, por não ter 426 

contado com a presença e participação efetiva das pessoas, como desejava; a 427 

Conselheira Girlene procurou saber se o Projeto Ciranda foi substituído por 428 

uma comissão, respondendo a Sra. Rivailda que só foi retirado o termo 429 

Ciranda, continuando a proposta no sentido de trabalhar os eixos da PRODIN 430 

em relação ao desenvolvimento institucional, quais sejam planejamento, 431 

informação e avaliação. Disse que o documento, ora apreciado, foi colocado no 432 

portal do IFBA, apresentado ao Colégio de Dirigentes, às Pró-Reitorias e às 433 

Diretorias Sistêmicas e as poucas contribuições encaminhadas não mudaram a 434 

essência da proposta; o Relator falou que constam no seu Parecer informações 435 

sobre a revisão do PDI, em data oportuna. Foi favorável à metodologia 436 

proposta pelo DDI, por garantir a participação de todos, mas acha que não 437 

precisa, enquanto construção de metodologia, a realização de Congresso; o 438 

Conselheiro Albertino explicou que, ao final do Congresso, o PDI construído 439 

será ajustado, com base no PPI. O Parecer do Relator recebeu 07 (sete) votos 440 
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favoráveis e 04 (quatro) contrários. Houve 04 (quatro) Conselheiros que se 441 

abstiveram de votar.  O  Conselheiro Georges precisou ausentar-se da Reunião. 442 

Considerando o avançado da hora e a falta de quórum, os itens da Pauta 2.10, 443 

2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 serão apreciados na próxima Reunião. Não havendo 444 

mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do 445 

CONSUP, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será 446 

aprovada e por todos assinada. 447 


