
                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                                   ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
                                                    DO CONSUP  REALIZADA  EM 02.10.2013         
                                                                                                                     

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e treze, às oito horas, foi realizada 1 

a 4ª Reunião Ordinária do CONSUP, na Reitoria do IFBA, situada na Avenida 2 

Araújo Pinho, nº 39, Canela, na Sala de Reunião, sob a presidência da Reitora, 3 

Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os Conselheiros: 4 

representante titular do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de 5 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, Prof. Dálvaro 6 

Gonçalves Barbosa; representante titular da Associação dos Professores 7 

Universitários da Bahia – APUB, Profª Eloísa Santos Pinto;  representantes dos 8 

Diretores-Gerais dos Câmpus:  - titulares, Profª Dicíola Figueiredo de Andrade 9 

Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo Torres Ribeiro – Eunápolis;  Prof. Dr. 10 

Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da Conquista; Prof. Albertino Ferreira 11 

Nascimento Junior – Salvador;  - suplente, Prof. Arleno José de Jesus;  12 

representantes titulares docentes da Educação Básica, Técnica e Tecnológica - 13 

EBTT, Prof. Dr. Georges Souto Rocha,  Prof. Dr. Jaime dos Santos Filho, 14 

Prof. Ademir de Jesus Costa; representante titular docente do Ensino Superior, 15 

Prof. Dr. Luiz Gustavo da Cruz Duarte; representantes titulares discentes da 16 

EBTT, Sr. Matheus de Araújo Almeida, Sr Jorge Luiz Ferreira Moreira, Sr. Ed 17 

Carlos Sousa da Silva, Sr. José William Oliveira dos Santos Justa, a ser 18 

empossado; representante titular discente do Ensino Superior, Sra. Bárbara 19 

Lorena Queiroz Santos; representantes dos servidores técnico-administrativos - 20 

titulares, Sra. Solange Alves Perdigão, Sra. Isabel Cristina de Oliveira Souza, 21 

Sr. Fábio Lemos Mota e Sr. Paulo Roberto Nilo Dantas. Compareceu também 22 

à reunião, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, como representante da Auditoria 23 

Interna.  Justificaram as ausências os representantes: titulares - Prof. Dr. 24 

Augusto Cesar Rios Leiro, UNEB; Sra. Natália Sudsilowski, Federação do 25 

Comércio; Prof. Ricardo Almeida Cunha, Diretor-Geral do Câmpus de Porto 26 

Seguro; Sra. Girlene Écio Damasceno Dias – servidora técnico-administrativa;  27 

suplente - Prof. Dr. Jefferson Caponero, docente da EBTT. Os trabalhos desta 28 

sessão foram iniciados com os assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de 29 

Conselheiro. A Secretária fez a leitura do Termo de Posse do Conselheiro 30 

José William, como representante titular discente, que consta da Página 17 31 
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(dezessete) de livro próprio. A Senhora Presidente deu boas-vindas ao novo 32 

Conselheiro. O Conselheiro Ed Carlos falou que, conforme solicitação feita 33 

por ele e pelo Conselheiro Matheus, a eleição foi realizada e as vagas das 34 

representações discentes neste Conselho foram preenchidas. Solicitou que 35 

fosse registrada a presença do Conselheiro Antonio Ricardo da Cruz, 36 

representante suplente discente, recentemente eleito, e o retorno da Conselheira 37 

Bárbara.  O Conselheiro William disse que é aluno do 4º ano do Curso de 38 

Automação, do Câmpus de Salvador, e quer trazer para este Conselho o desejo 39 

de mudança. O Conselheiro Arleno disse que está feliz com a posse de um 40 

aluno do Curso de Automação, por ter sido ele o responsável pela sua criação. 41 

02. Apreciação da Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 42 

29/06/2013, que foi aprovada. 03. Ordem do Dia.  Esta Reunião será 43 

transmitida via web e as apresentações dos Pareceres serão acompanhadas 44 

pelos Conselheiros através de projeções no data show. 3.1 Plano do Curso 45 

Técnico de Nível Médio em Informática, na Modalidade Subsequente, do 46 

Câmpus de Seabra, (aprovada a oferta do Curso). Relator: Conselheiro 47 

Albertino. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que o 48 

Câmpus já oferta o Curso em Informática, na Modalidade Integrada, nos turnos 49 

matutino e vespertino, consequentemente toda a estrutura física de laboratórios 50 

e equipamentos já se encontra instalada e será a mesma utilizada pelo Curso 51 

aqui proposto, no turno noturno. Constam no Parecer 12 (doze) itens sobre                                        52 

recomendações de ajustes. Ao final, propôs a aprovação do Plano, com carga 53 

horária teórico-prática de 1200 horas e 300 horas de estágio curricular ou 60 54 

horas de TCC, o funcionamento do Curso, a partir do ano de 2014 e o 55 

cadastramento do Curso no SISTEC/MEC. Depois da apresentação do Parecer, 56 

houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Ademir acha que deveria ser 57 

instalado mais um Laboratório, uma vez que será ofertado no Câmpus  mais 58 

um Curso em Informática. Sugeriu a ampliação das referências bibliográficas, 59 

em razão da falta de livros de Informática. Para ele, o Curso em Informática, 60 

Subsequente, deve ser oferecido, quando funcionar plenamente o Integrado. 61 

Observou que existe carência na estrutura das salas de aulas. Recomendou   62 

que essas necessidades constem sempre nos Projetos de Cursos, inclusive se 63 

precisar de Internet; o Conselheiro William falou que o Câmpus de Irecê ficou 64 

por um longo período sem Internet, mesmo tendo um Curso em informática.  65 

Assim, procurou saber sobre a situação da Internet no Câmpus de Seabra, por 66 

ser uma ferramenta essencial para o Curso; o Conselheiro Albertino comunicou 67 

que está em andamento neste Instituto um grande Pregão, para a aquisição de 68 

equipamentos, que serão utilizados em informática e em laboratórios, bem 69 

como acabou de receber uma mensagem da DGTI dizendo que o Câmpus de 70 

Jacobina já está conectado com a Internet, mas ainda existem problemas nos 71 

Câmpus de Seabra, Feira de Santana, Irecê e Ilhéus, estando sob a 72 
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responsabilidade da Operadora OI a solução da questão. O Parecer foi 73 

aprovado com 13 (treze) votos. Houve 03 (três) Conselheiros que se  74 

abstiveram de votar. Concluído este item da Pauta, a Senhora Presidente leu o 75 

Memorando nº 431/09/09/2013/PROEN, solicitando a realização de Reunião 76 

Extraordinária do CONSUP, neste mês, para que sejam avaliadas alterações em 77 

Projetos Pedagógicos de Cursos Superiores do IFBA. A Senhora Presidente 78 

recomendou o dia 17. O Conselheiro Paulo Marinho lembrou que a Reunião 79 

solicitada, nessa data, poderá não acontecer por falta de quórum, considerando 80 

que muitos Conselheiros se afastarão do CONSUP, para concorrerem às 81 

eleições.  O Conselheiro Albertino propôs ao Conselho que delegue o poder à 82 

Presidente para assinar os referidos atos de aprovação, sem ad referendum, e os 83 

Projetos sejam analisados, logo que possível, o que foi aprovado com 13 (treze) 84 

votos. Houve 03 (três) Conselheiros que se abstiveram de votar.                        85 

3.2 Plano do Curso Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente, 86 

Modalidade Integrada, do Câmpus de Seabra (aprovada a oferta do 87 

Curso). Relator: Conselheiro Ricardo Cunha.  Conforme está registrado no 88 

início desta Ata, o Relator não compareceu à Reunião. 3.3 Plano do Curso 89 

Técnico de Nível Médio em Informática, Modalidade Integrada, do 90 

Câmpus de Camaçari, 04 anos, (aprovada a oferta do Curso). Relator: 91 

Conselheiro Albertino. O Relator informou que esse Curso foi inicialmente 92 

oferecido em 03 (três) anos e passou a ser em 04 (quatro) anos. Depois, 93 

procedeu à leitura do Parecer, no qual estão relacionados os ajustes 94 

necessários. Ao final, manifestou-se pela aprovação do referido Plano de 95 

Curso, com carga horária teórico-prática de 3390 horas e 360 horas de estágio 96 

curricular e pela autorização do funcionamento do Curso, a partir do ano de 97 

2008 e pelo cadastramento do Curso no SISTEC/MEC. Em seguida, houve as 98 

manifestações, a seguir: o Conselheiro Ademir achou esse Plano mais bem 99 

elaborado, porém observou que a lista dos técnicos está desatualizada e não  100 

tem a informação  do custo efetivo da sua implantação; o Conselheiro William 101 

procurou saber se o Câmpus de Camaçari tem Internet de alta velocidade, bem 102 

como se é possível o aluno fazer TCC, estando colocado no Projeto a oferta do 103 

estágio curricular e ainda  se vai ser estipulado um limite de vagas, por ano;  o 104 

Relator respondeu que a Internet nesse Câmpus não tem problema e, na 105 

impossibilidade do estágio, pode ser feito o TCC. Quanto às vagas, podem ser 106 

aumentadas, dependendo das condições do curso. O Parecer foi aprovado. 107 

Houve um Conselheiro que se absteve de votar. 3.4 Regulamento de 108 

Qualificação do IFBA/ Avaliação e Discussão sobre Afastamentos de 109 

Servidores Docentes e TAEs para Qualificação e Capacitação e Redução 110 

da Jornada de Trabalho de Docentes em Sala de Aula (Resolução nº 111 

13/2008). Relator: Fábio Mota. A Senhora Presidente falou sobre a presença 112 

do Prof. Domingos de Andrade Mainart à reunião, como representante da 113 
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Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD nesse ponto de Pauta, 114 

considerando a impossibilidade do comparecimento do Presidente da CPPD, 115 

Prof. Dr. Mario Cezar Alves da Silva, bem como das presenças do Prof. Dr. 116 

José Mário Araújo, Presidente da Comissão Elaboradora do Regulamento e do 117 

Prof. Ronaldo Bruno Ramalho Leal, integrante da mesma Comissão e da 118 

CPPD. A Secretária procedeu à leitura do Ofício nº 18, de 27/09/2013/CPPD, 119 

encaminhando os documentos, a seguir, para apreciação do CONSUP, os quais 120 

não foram disponibilizados na Pasta do CONSUP, por falta de tempo hábil: 1. 121 

Proposta de novo Barema de Avaliação do Desempenho Docente; 2. 122 

Atualização da Resolução nº 13/2008 – Conselho Diretor/CEFET-BA, (carga 123 

horária docente); 3. Correção da Resolução nº 15/2012 – para adequação das 124 

atribuições da CPPD, conforme Ofício 009/13-CPPD, e do Art. 1º da 125 

Resolução. O Relator comunicou que recebeu da CPPD cópia desse Ofício. 126 

Sugeriu que os documentos, ali mencionados, constassem da Pauta da próxima 127 

Reunião. Quanto ao Barema para docente, acha que não lhe cabe, como 128 

técnico-administrativo, analisá-lo. Informou também que a Comissão 129 

Elaboradora do Regulamento foi constituída em maio de 2012, com o objetivo 130 

de elaborar o Plano de Qualificação Institucional – PQI, 2013-2017, e foi 131 

prorrogada em maio de 2013, com a inserção de um Artigo 2º, para elaborar 132 

Normas de Afastamento para Qualificação. Entende que a Comissão 133 

primeiramente deveria ter elaborado o PQI. O Conselheiro Georges disse que 134 

pediu a inclusão na Pauta das referidas Normas, tendo em vista a solicitação do 135 

Câmpus de Valença para que as mesmas fossem avaliadas, quando então surgiu 136 

o trabalho da Comissão sobre o Regulamento, cuja função principal era 137 

elaborar o PQI. Ressaltou que este Instituto precisa ter uma política para os 138 

técnico-administrativos. Propôs que fosse constituída comissão para elaborar o 139 

Plano de Qualificação Institucional, ainda este ano, e, a partir daí, seriam 140 

apreciados os documentos vinculados ao PQI. Acha que a Comissão deveria ter 141 

comunicado ao CONSUP o motivo de não o ter elaborado e o seu presidente 142 

ter solicitado um substituto para a representação do SINASEFE. O Prof. José 143 

Mário falou que ouve, com tristeza e indignação, comentários de Conselheiros 144 

diminuindo e minimizando o trabalho da Comissão, que foi complexo e 145 

elaborado ao longo de 01 (um) ano. Informou que a Comissão foi bastante 146 

representativa, tendo a participação do Prof. Albertino, Prof. Bruno, dentre 147 

outros, inclusive teve a representação do SINASEFE. Explicou que a Comissão 148 

sentiu necessidade de elaborar, primeiro, a normatização para afastamentos de 149 

docentes e, depois, elaborar o PQI, até porque está atrelado ao PPI. O 150 

Conselheiro Dálvaro salientou que a nova gestão do Sindicato não participou 151 

do trabalho da Comissão, porque não foi convidada para contribuir com o 152 

processo. O Prof. Mainart falou que a CPPD discutiu em 03 (três) reuniões o 153 

novo Barema e convidou a PROEN, PRPGI e PROEX para participarem do 154 
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trabalho, mas somente a primeira enviou sugestões.  Em sua opinião, a 155 

proposta deve ser enviada aos Câmpus, para discussão. Com relação ao 156 

Regulamento de Qualificação, lembrou que devem ser observadas as Leis 157 

12.772/12 e 12.863/13. Quanto às Normas de Afastamento para Técnico-158 

Administrativo, disse que a CPPD não se sentiu à vontade em apreciá-las. O 159 

Prof. Ronaldo Bruno informou que as Diretorias e as Pró-Reitorias, inclusive o 160 

SINASEFE foram convidados a fazerem parte da equipe responsável pela 161 

elaboração do Regulamento, mas alguns, por decisão do setor, não aceitaram. 162 

O Conselheiro Luiz Gustavo não concordou que fossem reservadas vagas para 163 

Cursos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, promovidos diretamente 164 

pelo Instituto. Para o Conselheiro Albertino, o Relator deve apresentar o seu 165 

Parecer, considerando o seu pedido de vistas, na última sessão. O Relator 166 

passou então a fazer a leitura do seu Parecer, compreendendo 10 (dez) páginas, 167 

apresentando propostas de ajustes em vários Artigos do Regulamento. O 168 

Conselheiro Ademir solicitou uma questão de ordem no sentido de suspender o 169 

relato, por entender que deve ser constituída Comissão, com a participação de 170 

Conselheiros, para interagir com a Comissão que elaborou o Regulamento e, 171 

juntas, elaborarem o PQI e as Normas de Afastamentos, para apreciação, em 172 

outro momento. Foram então votadas as propostas: 1. Suspensão do relato, que 173 

obteve 11(onze) votos favoráveis; 2. Continuação do relato, que recebeu 06 174 

(seis) votos favoráveis e 02 (dois) Conselheiros se abstiveram de votar. Várias 175 

sugestões foram apresentadas quanto à formação da nova Comissão e, após 176 

ampla discussão, este Conselho deliberou que a mesma fosse constituída por 03 177 

(três) Conselheiros, sendo escolhido um de cada segmento - Luiz Gustavo, 178 

Paulo Nilo e José William, um representante da CPPD - Prof. Domingos 179 

Mainart, um da APUB, um do SINASEFE, um da DGP, e das Pró-Reitorias de 180 

Ensino, Pesquisa e Extensão, para elaboração do PQI e das Normas de 181 

Afastamentos de Docentes e Técnico-Administrativos. O Prof. José Mário 182 

ficou com a responsabilidade de consultar os representantes de diversos órgãos, 183 

na Comissão do Regulamento, se desejam participar da nova Comissão e, caso 184 

a resposta seja negativa, poderão ser substituídos por outros, cujos nomes 185 

devem ser enviados à secretária, o mais rápido possível, para elaboração do ato 186 

de designação. A presidência da comissão será escolhida pelos seus membros. 187 

A Senhora Presidente solicitou à secretária para enviar o Parecer do Relator 188 

Fábio à comissão. Foi decidido que a Presidente indicará um Relator para 189 

analisar a Proposta de Atualização da Resolução 13/2008 – carga horária 190 

docente, do novo Barema e da Ficha de Avaliação do Desempenho Docente, 191 

para apreciação na Reunião Extraordinária de dezembro. Os Professores 192 

Mainart, José Mário e Bruno ausentaram-se da reunião.  3.5 Estatuto da 193 

Fundação IFBA do Sudoeste da Bahia – FISB. Relator: Conselheiro 194 

Dálvaro. O Relator comunicou que recebeu o processo, hoje, da Secretária, 195 
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encaminhado pelo Câmpus, com os ajustes solicitados no seu Parecer, para 196 

verificar se as alterações foram atendidas e depois será enviado à Procuradoria, 197 

para nova análise, por isso não será relatado nesta reunião. 3.6 Avaliação da 198 

Matriz do Curso Técnico em Geologia, Modalidade Integrada, do Câmpus 199 

de Salvador. Relator: Conselheiro Ademir. O Relator procedeu à leitura do 200 

seu Parecer, no qual informa que a Resolução 84/2010 define matriz básica dos 201 

Cursos Técnicos Integrados e determina que a direção dos Câmpus promova as 202 

adequações para o cumprimento da mesma, porém a Coordenação do Curso 203 

atendeu, somente, agora, apresentando dois documentos: 1. Proposta de nova 204 

Matriz Curricular; 2. Memorando explicando a não observância da distribuição 205 

das disciplinas e respectivas cargas horárias, conforme a Resolução 84. Consta 206 

no Parecer uma análise minuciosa da matriz proposta, tendo o Relator 207 

observado que o Curso tem problemas na sua carga horária anual e pode, de 208 

forma opcional, fazer estágio curricular de 400 horas. Salientou que o fato de 209 

não ter acesso ao Projeto do Curso e de desconhecer sua realidade, dificultou 210 

bastante a análise dos dados apresentados. Ao final, solicitou uma série de 211 

providências, para que a matriz possa ser novamente apreciada pelo 212 

CONSUP. Depois da apresentação do Parecer, houve as seguintes 213 

manifestações: o Conselheiro William falou que esse Curso reprova mais de 214 

60% no 1º ano, ou seja, a turma começa com 40 alunos e no 2º ano são 215 

aprovados 14 a 15 alunos, além dos que desistem pela carga horária exaustiva. 216 

Não entende a carga horária sobrecarregada dos três primeiros anos e a do 4º 217 

ano ter somente 21 horas. Sugeriu que seja providenciada a quantidade dos 218 

reprovados e desistentes do Curso, para que se faça uma análise crítica da 219 

situação; o Conselheiro Albertino explicou  que no 4º ano, a carga horária é 220 

menor, porque tem uma disciplina que os estudantes precisam se ausentar da 221 

Escola, tendo um dia livre para isso. Achou as colocações do Relator 222 

procedentes, mas tem questões que são particularidades do Curso. Disse que 223 

foi o Relator da citada Resolução 84 e foi modificado o prazo inicial dado para 224 

o cumprimento da mesma, a pedido de Diretores de Ensino de vários Câmpus. 225 

Falou que esse Curso de Geologia é único no IFBA. Ressaltou o empenho da 226 

Coordenação para diminuir a repetência e a evasão, particularmente, no 1º ano, 227 

e que existem dados sobre isso, dos anos de 2010, 2011 e 2012, na Direção do 228 

Câmpus e no Departamento Pedagógico; o Conselheiro Matheus falou que a 229 

média semanal da carga horária já está acima da que é recomendada e que os 230 

Cursos Técnicos concentram as disciplinas técnicas no 3º e no 4º ano, 231 

sobrecarregando o final do Curso. Acha que os dados precisam ser mais 232 

acessíveis à comunidade; a Conselheira Solange recomendou que se faça uma 233 

análise sistemática da repetência e desistência dos alunos do curso; o 234 

Conselheiro Georges manifestou-se sobre a necessidade do IFBA ter um 235 

documento regular periódico sobre a situação da evasão escolar, repetência e 236 
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abandono; a Senhora Presidente disse que esses dados estão no Relatório de 237 

Gestão e o Conselheiro Albertino falou que tais dados foram apresentados na 238 

Jornada Pedagógica dos Cursos, do Câmpus de Salvador, estando à disposição 239 

na Diretoria do Câmpus e na Diretoria de Ensino, por curso e por turma;  a 240 

Senhora Presidente considerou reais e verdadeiras as preocupações aqui 241 

externadas com relação à repetência e evasão. Ressaltou que a carga horária 242 

elevada do Curso pode estar refletindo nos índices de evasão e reprovação. O 243 

Parecer foi aprovado.  A Reunião foi suspensa às 12h 50.  Foram reiniciados 244 

os trabalhos às 14h 15 para dar continuidade à Pauta, sob a presidência da 245 

Profª Aurina, registrando-se as presenças dos Conselheiros, já nominados 246 

nesta Ata, excetuando as presenças dos Conselheiros Paulo Nilo e Isabel.                     247 

3.7 Projeto do Curso de Especialização em Educação Profissional 248 

Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 249 

Adultos e Nível de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade Educação a 250 

Distância, (aprovado ad referendum). Relator: Conselheiro Luiz Gustavo. 251 

O Relator fez a leitura do seu Parecer, no qual informa que o Projeto foi 252 

elaborado por uma comissão de servidores do IFBA com o principal propósito 253 

de atendimento das demandas de capacitação nesta área. Apresenta 03 (três) 254 

itens de ajustes, bem como faz observações ao Projeto, constantes da parte do 255 

Relatório. Ao final, recomendou a aprovação do Projeto, condicionando o seu 256 

edital de seleção a existência da estrutura necessária ao bom desenvolvimento 257 

do curso, conforme está explicitado no item 22, bem como de pessoal 258 

qualificado para atuar no Projeto. Depois da apresentação, houve as seguintes 259 

manifestações: o Conselheiro Ademir acha que esse Curso, para ser apreciado,  260 

precisa, antes, de definição da política de EAD para o IFBA; o Conselheiro 261 

Georges disse que está no site do IFBA um Curso de Especialização em 262 

Educação Profissional Tecnológica, mas na modalidade presencial. Falou 263 

também que ainda está em discussão a estrutura dos Cursos EAD neste 264 

Instituto e que deseja ler com mais cuidado o Projeto, para poder analisá-lo, 265 

assim gostaria de pedir vistas do processo. Considerando que o Conselheiro 266 

Georges estará ausente na próxima reunião, pois irá se desincompatibilizar do 267 

CONSUP, para concorrer à eleição, o Conselheiro Dálvaro aceitou ser o novo 268 

Relator, ficando o Conselheiro Georges de colaborar com o relato; o 269 

Conselheiro Jorge Moreira solicitou que fosse dedicada uma atenção especial 270 

a esse Curso, por entender que essa modalidade EJA/EAD atenderá às 271 

necessidades dos municípios que ficam distantes. 3.8 Proposta de Mudanças 272 

no Fluxograma e Matriz Curricular do Plano de Curso Superior de 273 

Licenciatura em Física, do Câmpus de Salvador. Relator: Conselheiro 274 

Paulo Marinho. O Relator procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa 275 

que foram poucas as alterações realizadas no Projeto do Curso.  Entende que as 276 

propostas de alterações melhoram a dinâmica do Curso e não atentam contra 277 
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nenhuma norma que regulamenta esta modalidade de ensino em nível federal e 278 

no IFBA, assim manifestou-se favorável à proposta. Informou que todas as 279 

matrizes dos Cursos de Licenciatura estão sendo ajustadas e que a PROEN está 280 

tentando buscar a unidade básica desses Cursos. Depois de outras 281 

manifestações sobre esses ajustes e, por existir dúvida se as alterações 282 

propostas estavam em conformidade com o Catálogo dos Cursos de 283 

Licenciatura, o Conselheiro Albertino manteve contato com a Pró-Reitora de 284 

Ensino e a mesma lhe informou que tais ajustes são decorrentes da nova 285 

legislação, esclarecendo que solicitou a todos que seguissem as orientações do 286 

Catálogo. Na oportunidade, o Conselheiro Ademir solicitou que os documentos 287 

fossem enviados aos Relatores na versão Word e não PDF. O Parecer obteve 288 

15 (quinze) votos favoráveis e 01 (um) Conselheiro se absteve de votar.  3.9 289 

Alterações na Matriz Curricular e Fluxograma do Plano de Curso de 290 

Licenciatura em Química, do Câmpus de Porto Seguro. Relator: 291 

Conselheiro Ricardo Torres. O Relator fez a leitura do seu Parecer, no qual 292 

informa que esse Projeto de Curso foi aprovado pelo CONSUP, na reunião de 293 

09/06/2012. Em função de reuniões realizadas pelos componentes do 294 

Colegiado do Curso e representantes da PROEN, visando a avaliação de cursos 295 

superiores dentro da política e regulamentos do Sistema Nacional de Avaliação 296 

da Educação Superior (SINAES) verificou-se a necessidade de algumas 297 

alterações no Projeto do Curso, mas nem todas as alterações propostas foram 298 

executadas, assim, o Relator solicitou a devolução do Projeto para os devidos 299 

ajustes, acrescentando 06 (seis) itens com propostas de alterações, constantes 300 

do Parecer. Ao final, recomendou que depois dos ajustes, o Plano volte para 301 

nova apreciação.  Depois da apresentação do Parecer, houve manifestações 302 

acerca de: . dificuldade de fazer a leitura da proposta, na forma como está; . 303 

preocupação quanto ao Curso ter tanta evasão;  .  a evasão e a repetência 304 

existem em vários Cursos de Licenciatura no Brasil e, conforme relatos de 305 

outros Institutos, a evasão é maior nas Universidades Federais; . os Institutos 306 

Federais carecem de pesquisa sobre isso; . esforços existem para serem 307 

reduzidas a evasão e a repetência, mas enquanto não forem bem 308 

fundamentados, serão subutilizados ou em vão, além do que os pontos atacados 309 

podem não ser os fatores determinantes para a ocorrência das mesmas; . 310 

proposta de convidar o responsável pelo PIBID – Programa Institucional de 311 

Bolsa de Iniciação à Docência, para apresentar dados e fazer um relato da 312 

matéria ao Conselho; . estudo sobre evasão e repetência existe, só que é uma 313 

questão difícil, pois não basta constatar o problema, tem que encontrar a 314 

solução; . estudo preliminar feito, em 2008 e 2009, sobre as possíveis 315 

Licenciaturas a serem criadas, inclusive foi feito um levantamento do perfil dos 316 

professores para esses cursos  e se tomou conhecimento de que existiam 317 

escolas municipais e estaduais sem professor de química; .  a política de 318 
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destinar 20% das vagas da Rede para as Licenciaturas é interessante, mas o 319 

problema grave é a falta de política de permanência, não só do IFBA, mas da 320 

Rede. A Conselheira Bárbara deu seu depoimento, como aluna desse Curso e 321 

do PIBID, que os Cursos de Licenciatura em Química e Computação foram os 322 

primeiros cursos públicos superiores ofertados em Porto Seguro, daí no 323 

começo o interesse grande pelos mesmos. Com relação ao PIBID, entende que 324 

surgiu como um bálsamo, pela facilidade de vaga, mas os alunos não 325 

conseguem acompanhá-lo, principalmente, em razão das disciplinas Física e 326 

Matemática, além da dificuldade de conseguir Monitoria, por conta do horário 327 

de trabalho. Salientou o esforço da Direção para a permanência dos alunos 328 

nesses Cursos. O Conselheiro Jorge Moreira também falou, como aluno do 329 

Câmpus, que se facilitou a acessibilidade ao aluno, garantiu-se cota ao índio, só 330 

que esse aluno não tem base para acompanhar os Cursos de Licenciatura e o 331 

que permanece na sua maioria é oriundo de Curso Técnico. Mencionou a greve 332 

como um fator agravante à evasão, pela mudança do calendário acadêmico, 333 

mas não o fator principal, uma vez que muitos desistiram do Curso por terem 334 

aulas no verão, época em que o trabalho lá é intenso. O Parecer foi aprovado 335 

com 15 (quinze) votos. 3.10 Alterações na Matriz curricular e Fluxograma 336 

do Plano de Curso de Licenciatura em Matemática, do Câmpus de 337 

Salvador. Relatora: Conselheira Solange Perdigão. A Senhora Presidente 338 

informou que a Relatora fará o seu relato, em outra Reunião. 3.11 Alterações 339 

no Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Computação, do 340 

Câmpus de Porto Seguro. Relator: Conselheiro Jaime. O Relator leu seu 341 

Parecer, no qual solicitou ajustes, dentre os quais, seguem registrados os 342 

seguintes: . qualificação do SBC – Sociedade Brasileira de Computação que 343 

serve como referência para a definição do perfil do concluinte; . atualizar o 344 

quadro de docentes; . revisão gramatical; . formatar o fluxograma do Curso; 345 

especificar como será desenvolvida a disciplina EAD, pois o IFBA ainda não 346 

definiu as normas para isso; . incluir referência a certificados no item Diplomas 347 

e Certificados; . especificar qual a qualificação do coordenador; . atualizar o 348 

quadro docentes a contratar; . deixar clara a metodologia da 349 

interdisciplinaridade. Ao final, solicitou a aprovação do Projeto, com as 350 

correções e modificações constantes do Parecer. Depois da apresentação do 351 

Parecer, houve as seguintes manifestações: o Conselheiro Ademir disse que as 352 

observações dele com relação ao Projeto são favoráveis, uma vez que apresenta 353 

quantidade de professores e de laboratórios, quanto se investiu no Curso, custo 354 

de cada laboratório, porém observou que existe 01 (um) soft para 40 (quarenta) 355 

máquinas. Sugeriu que, assim que for definido como o IFBA irá tratar a 356 

questão da EAD, esse Curso deverá se adaptar à nova situação; O Parecer foi 357 

aprovado com 16 (dezesseis) votos. 3.12 Alterações no Projeto Político 358 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação, do Câmpus de 359 
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Santo Amaro. Relator: Conselheiro Jaime. O Relator informou que irá 360 

apresentar seu relato na próxima Reunião, tendo em vista que encontrou falhas 361 

no Projeto que precisam de correções. 3.13 Alterações no Projeto Pedagógico 362 

do Curso Superior de Engenharia Civil, do Câmpus de Vitória da 363 

Conquista. Relatora: Eloisa. A Relatora comunicou que irá relatá-lo na 364 

próxima Reunião, considerando que o tempo foi exíguo para preparar o 365 

Parecer, pois o Relator indicado inicialmente foi o Conselheiro Jefferson 366 

Caponero que, por motivo superior, não pôde comparecer à Reunião. 3.14 367 

Proposta de Suspensão da Oferta dos Cursos de Turismo e Hospedagem 368 

na forma currcicular Integrada ao Ensino Médio do Eixo Tecnológico: 369 

Hospitalidade e Lazer. Relatora: Conselheira Dicíola. A Relatora procedeu 370 

à leitura do Parecer, no qual informa que as razões que impactaram 371 

negativamente no desenrolar dos dois Cursos, inviabilizando as suas ofertas, 372 

segundo a Coordenação de Turismo, encontram respaldo nos seguintes 373 

argumentos: 1 – Complexidade da área que envolve diversos segmentos da 374 

cadeia produtiva do turismo, abrangendo categorias com demandas de 375 

negócios, entretenimento e lazer. Nesse cenário, o estudante do Curso 376 

Integrado, com raras exceções, não possui maturidade suficiente para lidar com 377 

os desafios impostos à atividade; 2 – Os salários na área técnica do Eixo de 378 

Turismo, Hospitalidade e Lazer, inversamente proporcional ao potencial do 379 

setor, são baixos e o profissional não tem a devida valorização; 3 – 380 

Desmotivação dos estudantes pelas disciplinas específicas, declarando que a 381 

opção pelo curso restringia-se pela área de humanas, e que o ingresso serviria 382 

para prepará-los para o prosseguimento nos estudos superiores. Disse que a 383 

Coordenação não anexou dados estatísticos consubstanciando os fatos 384 

enumerados acima, é fato que esses cursos não são ofertados desde o PROSEL 385 

de 2010, e daí decorre a necessidade de oficializar o ato de suspensão. Falou 386 

também, que a Coordenação analisa a possibilidade de reestruturação do Curso 387 

Técnico em Hospedagem na Modalidade Integrada para Subsequente, com 388 

vistas a atender um público mais maduro e demandas pontuais da área de 389 

Turismo, Hospitalidade e Lazer. Depois da apresentação do Parecer, houve 390 

manifestações acerca de: . preocupação com o fechamento de um Curso na área 391 

de Turismo, na cidade de Salvador, por ser a mesma extremamente turística e 392 

um dos Polos de visitação do Brasil e do mundo; . falta de fundamentação 393 

científica na proposta de fechamento do Curso; . Curso de Turismo deveria ser 394 

repensado e não fechado; . Câmpus de Salvador oferta Curso de Hospitalidade 395 

e Lazer, Subsequente, e está iniciando a oferta em 2014 do Curso de 396 

Tecnologia em Eventos, na área de Serviços; . índices elevados de repetência, 397 

evasão e abandono nesses Cursos; . Curso de Turismo vem decaindo ao longo 398 

dos anos, pelas mudanças constantes;  . alunos do Subsequente, possivelmente, 399 

migrarão para o Curso de Tecnologia, que está sendo criado; . necessidade de 400 
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serem verificadas as causas de estar sendo criado um Curso, que tende a 401 

terminar também; . Coordenações estão tomando decisão de fechar curso à 402 

revelia do CONSUP. O Parecer foi aprovado com 14 (quatorze) votos, e 03 403 

(três) abstenções. O Conselheiro Georges sugeriu que seja constituída 404 

comissão, com tempo determinado, para fazer estudo, com base científica, da 405 

oferta de Curso na área de Turismo, no estado da Bahia ou na Região 406 

Metropolitana de Salvador. 3.15 Proposta de inclusão da Obrigatoriedade 407 

da prática Profissional no Curso Técnico em Eletrônica, Modalidade 408 

Integrada, do Câmpus de Salvador. Relator: Conselheiro Ricardo Cunha. 409 

O Relator não compareceu à Reunião, conforme já registrado. 3.16 Projeto do 410 

Curso Técnico em Computação Gráfica, Modalidade Subsequente, do 411 

Núcleo Avançado de Salinas da Margarida/Câmpus de Salvador 412 

(aprovado ad referendum). Relator: Conselheiro Ademir. O Relator irá 413 

apresentar seu Parecer em outra Reunião. Na oportunidade, adentraram a Sala 414 

de Reunião os integrantes da Comissão Eleitoral Central - CEC, constituída 415 

pela Resolução 51/2013, para prestar esclarecimentos pertinentes aos processos 416 

de consulta para CONSUP, Reitor e Diretor-Geral dos Câmpus, bem como 417 

estudantes do IFBA, cujas presenças foram justificadas pelo Conselheiro 418 

William, em razão de não concordarem com as Normas Eleitorais, quanto ao 419 

discente menor de 16 (dezesseis) anos ser impedido de votar nos referidos 420 

processos de consulta, demonstrando que têm participação política neste 421 

Instituto. A Senhora Presidente disse que a Comissão é soberana para dar 422 

andamento aos processos, mas espera que a mesma tenha repensado sobre essa 423 

questão, que diz respeito ao aluno. Passou a palavra ao Presidente da CEC, 424 

Prof. Dr. César Rogério Menezes Silva, que falou sobre o trabalho extenso, que 425 

vem sendo desenvolvido pela Comissão e que a mesma tem tido o cuidado de 426 

se debruçar sobre os aspectos legais e culturais. Informou que todos os recursos 427 

interpostos serão analisados e respondidos, destacando os pontos que 428 

receberam mais recursos e a deliberação da Comissão, conforme registrado, a 429 

seguir, de forma sucinta: 1. O discente menor de 16 (dezesseis) anos não 430 

participar do processo de escolha, nem ser considerado apto à condição de 431 

candidato – a Comissão depois de discussão ampla e proveitosa com os seus 432 

membros, consagrou o voto ao aluno, menor de 16 (dezesseis) anos, de forma 433 

geral e irrestrita e o direito de se candidatar;  2. Ocupantes de cargo de direção, 434 

função gratificada, membro do CONSUP, do PDI, PPI, deverão se 435 

desincompatibilizar dos mesmos, a partir da data da solicitação da candidatura 436 

até a publicação da homologação do resultado final – a Comissão manteve o 437 

texto, incluindo, em função de recurso, representantes de entidades sindicais e 438 

de organizações de classes e de Organização Não Governamental - ONG;  3. 439 

Os Câmpus, que estão em fase de implantação, ter a prerrogativa da Reitora 440 

fazer as indicações de forma pro tempore – a Comissão entende que toda a 441 
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comunidade deve ser responsável pela indicação de seus representantes e a 442 

Profª Aurina, por compromisso firmado com a comunidade, mesmo sendo uma 443 

prerrogativa dela essa indicação, solicitou o processo de consulta para todos 444 

eles. Na oportunidade, O Prof. Cesar Rogério solicitou à Presidente do 445 

CONSUP que formalize o pedido em relação aos Câmpus, que devem ser 446 

adotados procedimentos distintos, haja vista a especificidade do pleito. Em 447 

seguida, pediu licença para se retirar da Sala, explicando que a Comissão irá 448 

ainda analisar outros recursos. Os Conselheiros continuaram a discussão sobre 449 

a matéria e manifestaram-se acerca de:  - substituição da expressão ONG por 450 

representantes de classes na Instituição, a exemplo de Grêmio Estudantil, para 451 

ficar mais específico; - Normas Eleitorais serem apreciadas pelo CONSUP, 452 

uma vez que a aprovação foi ad referendum;  - o Art. 6º do Decreto 6.986/2009 453 

estabelece como uma das atribuições da Comissão, coordenar os processos de 454 

consulta, enquanto compete ao Conselho, deflagrá-los; - retirar o Art. 47, que 455 

estabelece que as Normas Eleitorais serão aprovadas pelo CONSUP e, como 456 

não houve tempo hábil para isso acontecer, essa prerrogativa deve ser delegada 457 

à Comissão; – o direito constitucional ficou cerceado quando debates foram 458 

realizados com a anuência da Comissão; - situação dos Diretores afastados; -  459 

afastamentos para capacitação. Em função das questões discutidas e, atendendo 460 

convite dos Conselheiros, o Presidente da Comissão retornou à Reunião, para 461 

prestar esclarecimentos, registrados, a seguir: - acatou a sugestão referente à 462 

substituição da expressão ONG; - lembrou que as Normas foram aprovadas, ad 463 

referendum, de forma emergencial, e correções futuras poderiam acontecer.  464 

Não vê como dissociar as Normas da aprovação do CONSUP, inclusive os 465 

pontos de maior conflito foram expostos aqui. Acha que não deve ser retirado o 466 

Art. 47 e, se houver a aplicação da má fé, o CONSUP adotará as providências 467 

cabíveis; - destacou que o debate, quando solicitado à Comissão, será agendado 468 

e intermediado pela CEC, quando houver quórum mínimo de 02 (dois) 469 

candidatos em comum acordo; - disse que o afastamento do candidato é 470 

temporário e continua recebendo a gratificação, conforme entendimento da 471 

Procuradoria; - que no afastamento para capacitação só há limite quando o 472 

Curso é stricto sensu e existe afastamento institucional. Ao final, o Conselheiro 473 

Georges informou que interpôs recurso à Comissão, considerando que não 474 

pode haver mais de um Conselheiro, por categoria e por Câmpus. A 475 

Conselheira Eloísa solicitou que sejam levadas em conta as duas categorias 476 

docentes, a da EBTT e a do Ensino Superior, sendo assim encerrada a 477 

participação do Presidente da Comissão à Reunião.  Não havendo mais nada a 478 

ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, Secretária do CONSUP, 479 

lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada conforme, será aprovada e 480 

por todos assinada.                                                                                                                                                                           481 


