
                                       

 

 

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

CONSELHO SUPERIOR - CONSUP 
 

                                                                           ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
                                                    DO CONSUP  REALIZADA  EM 27.06.2013         
                                                                                                                     

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

realizada a Reunião Extraordinária do CONSUP, na Reitoria do IFBA, situada 2 

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

da Reitora, Profª Aurina Oliveira Santana. Estiveram presentes os 4 

Conselheiros: representante titular da Universidade do Estado da Bahia – 5 

UNEB, Prof. Dr.  Augusto Cesar Rios Leiro; representante titular do Sindicato 6 

Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e 7 

Tecnológica – SINASEFE, Prof. Dálvaro Gonçalves Barbosa; representante 8 

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

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

Profª Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro – Barreiras; Prof. Ricardo 11 

Torres Ribeiro – Eunápolis;  Prof. Dr. Paulo Marinho de Oliveira – Vitória da 12 

Conquista; Prof. Albertino Ferreira Nascimento Junior – Salvador; Prof. 13 

Ricardo Almeida Cunha – Porto Seguro; representantes titulares docentes da 14 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica - EBTT, Prof. Dr. Georges Souto 15 

Rocha,  Prof. Jaime dos Santos Filho, Prof. Ademir de Jesus Costa; 16 

representante titular docente do Ensino Superior, Prof. Dr. Luiz Gustavo da 17 

Cruz Duarte; representantes titulares discentes da EBTT, Sr. Matheus de 18 

Araújo Almeida e Sr Jorge Luiz Ferreira Moreira, que será empossado; 19 

representante suplente discente do Ensino Superior, Sr. Felipe Francisco Mota 20 

Ramos; representantes dos servidores técnico-administrativos - titulares, Sra. 21 

Solange Alves Perdigão, Sra. Isabel Cristina de Oliveira Souza, Sra. Girlene 22 

Ecio Damasceno Dias e Sr. Fábio Lemos Mota. Compareceu também à 23 

reunião, a Sra. Marlene Pereira Vilas Boas, como representante da Auditoria 24 

Interna.  Justificou a ausência o representante suplente docente da EBTT, Prof. 25 

Dr. Jefferson Caponero. Os trabalhos desta sessão foram iniciados com os 26 

assuntos constantes da Pauta. 01. Posse de Conselheiro. A Secretária fez a 27 

leitura do Termo de Posse do Conselheiro Jorge Moreira, como representante 28 

titular discente, que consta da Página 16 (dezesseis) de livro próprio. 02. 29 

Apreciação da Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 29/05/2013. A 30 

Senhora Presidente informou que a referida Ata será apreciada na próxima 31 
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sessão, tendo em vista que não houve tempo suficiente para a sua elaboração, 32 

por ser esta Reunião Extraordinária. 03. Ordem do Dia.  Esta Reunião será 33 

transmitida via web e as apresentações dos Pareceres serão acompanhadas 34 

pelos Conselheiros através de projeções no data show. 3.1 Proposta de 35 

Calendário Eleitoral, objetivando a realização de Eleições do CONSUP, 36 

Reitor e Diretores Gerais dos campi. Apresentação: Comissão. O 37 

Conselheiro Fábio, Presidente da Comissão, constituída pela Resolução nº 38 

19/2013, disse que os Conselheiros Ademir, Eloísa, Dálvaro e Jorge Moreira 39 

são integrantes dessa Comissão. Fez a leitura do Relatório, no qual informa que 40 

o Decreto 6.986, de 20 de outubro de 2009, regulamenta os processos de 41 

consulta para a escolha dos cargos de Reitor(a) e Diretores(as)-Gerais. 42 

Comunica também que, após a análise dos Calendários Acadêmicos, a 43 

Comissão verificou que no mês de janeiro de 2014 não existe a possibilidade 44 

de eleição nos campi de Santo Amaro e Feira de Santana e no mês de 45 

dezembro de 2013, no campus de Seabra. Apresentou o Calendário Eleitoral 46 

para a escolha do Reitor(a) e Diretores Gerais do IFBA, inclusive com a 47 

proposta do dia 19 de novembro de 2013 para a votação e do dia 24 de 48 

setembro para o início da campanha e 14 de novembro para o seu término. 49 

Consta também no Relatório que a Comissão considera os 30 (trinta) dias 50 

posteriores à votação do(a) Reitor(a) e Diretores(as) Gerais, como o melhor 51 

período para a realização das eleições do CONSUP, cabendo à Conselheira 52 

Eloísa elaborar o Calendário dessa eleição. Explicou que essa eleição nesse 53 

período somente haverá problema com o campus de Seabra, que estará em 54 

férias.  Citou as dificuldades encontradas pela Comissão para realizar o 55 

trabalho, por exemplo, teve Calendário recebido na semana passada, além do 56 

que não conseguiu manter contato com o Conselheiro Jorge Moreira, mesmo 57 

enviando e-mail e pedindo ajuda à Secretária. Os integrantes da Comissão 58 

manifestaram-se sobre as questões, a seguir, registradas de forma sucinta:                                               59 

Conselheira Eloísa . campus de SEABRA estará em férias, a partir de 21 de 60 

novembro, ficando inviável a proposta da Conselheira sobre o Calendário 61 

Eleitoral do CONSUP; . propôs que a eleição do CONSUP fosse no mesmo dia 62 

das eleições do Reitor(a) e Diretores(as) Gerais; . Comissão teve 25 (vinte e 63 

cinco) dias para concluir o trabalho, mas ocorreram percalços durante esse 64 

período; . Comissões utilizarem vídeo conferência para facilitar o trabalho; . 65 

Conselheiro Ademir  .  não concorda com o termo morosidade, citado no 66 

Relatório, quanto ao atendimento das solicitações; . informa que somente teve 67 

acesso ao Relatório, ontem, às 22 horas; . Comissão realizou duas reuniões, 68 

mas ele só participou de uma, pela demanda no campus, sendo o contato 69 

mantido mais por e-mail; . tempo exíguo para discutir as contribuições dos 70 

membros da comissão; . eleições sendo conjuntas, as férias do campus de 71 

Seabra, a partir de 21 de novembro, não atrapalharão os processos eleitorais;  72 
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Conselheiro Jorge Moreira . eleições devem ocorrer na mesma data e espera 73 

que a do CONSUP seja ampla, geral e irrestrita, para não acontecer como na 74 

última que foi realizada no período de férias; . reuniões presenciais da 75 

comissão, nos dias de segunda e sexta, prejudicaram a vinda dele de Porto 76 

Seguro;  Conselheiro Dálvaro . todos os membros da Comissão poderiam ter 77 

participado dos trabalhos, por e-mail; . Calendários Acadêmicos não são 78 

unificados; . Comissão fez tabela para verificar o mês possível das eleições; . 79 

eleição do CONSUP pode ser feita no dia 19 de novembro, antes ou depois 80 

dessa data, dependendo como isso se comporta processualmente;  Conselheiro 81 

Fábio . eleição do CONSUP deve ser separada da eleição do Reitor, por serem 82 

órgãos com características diferentes, devendo assim estar dissociada uma 83 

eleição da outra. Com a palavra, o Conselheiro Georges fez comentários 84 

relacionados aos Calendários Acadêmicos deste Instituto, por achar inaceitável 85 

que a PROEN não tivesse conhecimento de alguns deles, já estando no mês de 86 

junho. A Conselheira Solange manifestou-se sobre os problemas que 87 

acontecem, quando alguém do interior participa de comissão, pela falta de 88 

programação para serem providenciadas passagens e diárias. Sugeriu que, 89 

quando possível, o presidente de comissão faça uma previsão das reuniões, 90 

para que seja viabilizada essa participação e se termine com essa centralidade 91 

de Salvador. O Conselheiro Cesar Leiro propôs  que fosse votado o Calendário 92 

já apresentado e depois se votaria o do CONSUP, o que foi acatado.  A 93 

Senhora Presidente então colocou o Calendário em votação, sendo aprovado 94 

por todos, com a alteração de que a solicitação do eleitor para mudança de 95 

local de votação seja até às 21 horas, ao invés de 18 horas. O Conselheiro 96 

Ademir  informou  que o Calendário aprovado foi montado de maneira 97 

precária. Acredita que algumas datas poderão ser alteradas pela Comissão 98 

Eleitoral Central, por ser uma de suas atribuições a elaboração do mesmo. 99 

Salientou  a importância de serem mantidos o período de campanha e a data 100 

das eleições. O Conselheiro Georges questionou o pronunciamento do 101 

Conselheiro, no que se refere à possibilidade de ajustes no Calendário, levando 102 

em conta que o mesmo foi apreciado e aprovado pelo CONSUP.  A Senhora 103 

Presidente disse ser possível que algumas mudanças ocorram no Calendário, 104 

inclusive a discussão sobre essa questão poderá ser retomada neste Conselho.  105 

Informou que está aguardando a Portaria Ministerial estabelecendo os prazos 106 

das eleições. Estão registradas, a seguir, manifestações, de forma resumida, 107 

sobre a eleição do CONSUP: . eleições para Reitor e Diretores Gerais, antes do 108 

CONSUP, é incoerente, uma vez que os mandatos dos Conselheiros terminam 109 

em março de 2014, enquanto o da Reitora em abril de 2014,  além do que, 110 

conforme estudo apresentado no Colégio de Dirigentes, o  único mês em 2014, 111 

depois de novembro de 2013, que todos os campi estarão em aulas, é julho; . a 112 

participação democrática, sobretudo, dos alunos, deve ser garantida nesses 113 
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processos eleitorais, então é salutar que as eleições  sejam num único dia; . 114 

eleição do CONSUP precisa ser tranquila, com a participação da comunidade, 115 

para ter total independência política; . candidatos a Diretores não poderão 116 

participar do processo eleitoral do CONSUP, se as eleições forem numa única  117 

data, por isso deve ocorrer antes ou depois das demais; . processo eleitoral 118 

interfere na vida institucional, assim para a comunidade o desgaste será menor 119 

se as eleições forem conjuntas, além do que um processo único otimiza 120 

recursos, amplia o debate democrático e permite  uma participação ampla, 121 

geral e irrestrita; . evolução institucional e política ocorre no IFBA e na 122 

sociedade brasileira e não é possível retroceder fazendo a eleição do CONSUP 123 

junto com a de Reitor e Diretores; . única data para as eleições poderá existir 124 

chapa, onde apareçam candidatos a Reitor, Diretor e representante no Conselho 125 

Superior, criando uma situação monolítica, em desacordo com o desejo de 126 

independência política, pluralidade, representações políticas diversas; . eleição 127 

geral e ampla pode ofuscar a do CONSUP. A Senhora Presidente colocou em 128 

votação as propostas: 1. Eleição do Conselho Superior ser realizada junto com 129 

as eleições do Reitor(a) e dos Diretores(as) Gerais - 13 (treze) votos; 2. Eleição 130 

do CONSUP ser separada das eleições do Reitor(a) e Diretores(as) Gerais - 06 131 

(seis) votos. Não houve abstenção. Foram indicadas as Conselheiras Eloísa, 132 

(presidente), Girlene e Isabel, e indicados os Conselheiros Francisco, Jorge 133 

Moreira e Felipe, para integrarem Comissão, objetivando a escolha de 134 

representantes da comunidade para as Comissões Eleitorais, que irão conduzir 135 

as Eleições do Conselho Superior, do Reitor(a) e dos Diretores(as) Gerais.                     136 

3.2 Regimento Geral do IFBA – Análise Legal. Parecer nº 147/2013-137 

PF/IFBA. Apresentação: Conselheiro Jaime.  Com a palavra,  o Conselheiro 138 

Jaime, Relator do Regimento, comunicou que enviou aos Conselheiros, nesta 139 

data, através de e-mail, o Regimento, com as inserções em amarelo,  conforme 140 

Parecer da Procuradoria, para apreciação. Apresentou as recomendações de 141 

ajustes, constantes do referido Parecer, dentre as quais, passam a ser registradas 142 

as seguintes: . elaborar o sumário, o organograma e fazer a revisão gramatical 143 

de todo o conteúdo, por um profissional da área; . substituir os vocábulos 144 

campus, campi, por câmpus  ao longo de todo o texto regimental, conforme 145 

nota lexicológica, anexada ao referido Parecer; . onde se lê Secretaria 146 

Executiva da Comissão de Ética, deve-se ler Comissão de Ética; . excluir a 147 

CPPTA da estrutura organizacional do Instituto, sendo suas funções 148 

incorporadas pela nova Comissão Interna de Supervisão; . rever a redação do 149 

Art. 68 {...} “profissionais provisoriamente”  para o acompanhamento das 150 

obras, uma vez que provisoriamente, em se tratando de Regimento Interno, se 151 

tornará definitivo; . importante constar títulos no Regimento, que tratem da 152 

Política de Meio-Ambiente, como também da Educação Inclusiva de Pessoas 153 

com Necessidades Especiais; .  substituir a denominação Procuradoria Jurídica 154 
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por Procuradoria Federal;  . inserir as atribuições da Procuradoria, 155 

compreendendo a seguinte estrutura formal:  Chefia, Assistência, Secretaria 156 

Administrativa e Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo; . completar a 157 

redação do Artigo, que trata da CPPD, quanto a sua composição e 158 

funcionamento; . Campus de Educação a Distância ser transformado num 159 

departamento ou órgão análogo; . excluir a palavra preferencialmente do 160 

Art.85, que se refere à profissão de bibliotecário; . retirar a palavra sistêmica 161 

dos Arts. 160 e 161, tendo em vista que as outras diretorias não utilizam tal 162 

denominação. O Conselheiro Cesar Leiro sugeriu que a Lei não seja 163 

especificada, onde houver referência à legislação, para o Artigo do Regimento 164 

não caducar, no caso da Lei ser modificada. Em seguida, precisou ausentar-se 165 

da Reunião. Estão registradas, a seguir,  manifestações de Conselheiros acerca 166 

de: . Procuradoria é um Órgão consultivo, podendo ou não ser atendidas as 167 

recomendações da mesma; . Regimento foi enviado à Procuradoria, para 168 

análise dos aspectos legais, entretanto Artigos foram acrescentados no Parecer 169 

quanto à estrutura formal desse Órgão, com as atribuições de cada cargo, 170 

devendo essas inclusões ser analisadas no Congresso Regimental. Houve 171 

consenso quanto às sugestões da Procuradoria, excetuando as que foram 172 

colocadas em votação, a seguir: . Não serem discutidas as inclusões da 173 

Procuradoria, nesta Reunião, deixando-as para o Congresso Regimental - 14 174 

(quatorze) votos; .  Discutir as propostas de inclusões da Procuradoria - 01 175 

(um) voto. Não houve abstenção; . Única proposta – Campus de Educação a 176 

Distância passar a ser Diretoria Sistêmica, vinculada à Reitoria, com status de 177 

Campus - 15 (quinze) votos. Nenhum voto foi contrário. Houve 02 (dois) 178 

Conselheiros que se abstiveram de votar;  . Retirar a palavra preferencialmente, 179 

já mencionada - 13 (treze) votos;  . Manter a palavra preferencialmente - 03 180 

(três) votos. Houve 01(um) Conselheiro que se absteve de votar. O Conselheiro 181 

Fábio precisou ausentar-se da Reunião. O Relator passou a palavra aos 182 

Conselheiros que desejassem ainda se pronunciar sobre Artigos do Regimento: 183 

o Conselheiro Dálvaro falou que houve um equívoco do Relator, por não ter 184 

alterado a estrutura da PROAP, quanto ao Departamento de Patrimônio ser 185 

transformado em Gerência de Patrimônio. O Relator prometeu verificar no link 186 

da gravação e fazer a retificação; o Conselheiro Matheus disse que não viu no 187 

Regimento a Editora do IFBA, proposta por ele, mas foi informado que essa 188 

estrutura está sendo construída; O Conselheiro Georges lembrou que o 189 

CONSUP acatou essa sugestão; o Conselheiro Albertino acha que a Editora 190 

talvez possa ser criada, através de parceria com Editoras da UNEB, UFBA ou 191 

com a de outro Instituto. Explicou que, no estágio atual, a estrutura não está 192 

definida ainda, mas o IFBA poderá buscar mecanismos para publicação das 193 

produções científicas, artísticas e esportivas deste Instituto; o Relator informou 194 

que não houve pedido de inclusão desse assunto no Regimento; a Conselheira 195 
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Girlene disse que no Regimento não tem um Artigo específico sobre 196 

Estudantes Portadores de Necessidades Educacionais Especiais, mas tem um 197 

inciso com um tópico sobre isso; a Conselheira Solange acha que o Núcleo de 198 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNE 199 

deverá constar nos Regimentos dos campi.  A Senhora Presidente submeteu o 200 

Regimento Geral do IFBA em votação, que foi aprovado por unanimidade, 201 

obtendo 18 (dezoito) votos, incluindo o da Presidente, que fez questão de 202 

participar dessa votação.  O Conselheiro Matheus procurou saber o que falta 203 

ainda para o Regimento ser publicado. O Relator informou que, depois dos 204 

ajustes, faltam a revisão ortográfica, o organograma, o sumário e a formatação.  205 

Falou que  um Artigo do Regimento dá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 206 

do ato de aprovação do mesmo, para os campi providenciarem a construção de 207 

seus Regimentos. Foi decidido que a Secretária fará esse encaminhamento.  O 208 

Conselheiro Albertino precisou ausentar-se da Reunião.  A Reunião foi 209 

suspensa às 13h 30.  Foram reiniciados os trabalhos às 15 h para dar 210 

continuidade à Pauta, sob a presidência da Profª Aurina Oliveira Santana, 211 

registrando-se as presenças dos Conselheiros já nominados no início desta 212 

Ata, excetuando as presenças dos Conselheiros Augusto Cesar Rios Leiro, 213 

Fábio Lemos Mota, Albertino Nascimento Junior e Matheus Almeida.                     214 

3.3 Programa de Gestão e Avaliação de Desempenho dos Servidores 215 

Técnico-Administrativos em Educação do IFBA – PROGED. Relatora: 216 

Conselheira Isabel. (Processo nº 23278.000592/2013-38). A Relatora 217 

procedeu à leitura do seu Parecer, no qual informa que esse Programa foi 218 

elaborado pela Comissão de Revisão e Atualização dos Programas de 219 

Avaliação de Desempenho Anual e do Estágio Probatório, com a proposição de 220 

ser implantado a partir de abril de 2014. O Parecer compreende os itens 221 

Relatório, Dados Gerais, Estrutura do Programa, Formatação do Programa, 222 

Considerações, além do Ajuste Recomendado – Apontar especificidade no Art. 223 

10.V, do Programa. A Relatora sugere no item Parecer e Voto a aprovação do 224 

PROGED, com a correção sugerida. A Conselheira Girlene disse que muitos 225 

dos elementos desse Programa estão previstos na Lei 8.112/90 e que a 226 

disciplina e a produtividade em educação precisam ser conceituadas, pois estão 227 

muito subjetivas. Em seguida, pediu vistas do processo. A Senhora Presidente 228 

informou que o PROGED constará da Pauta da próxima Reunião.                     229 

3.4 Atualização da Bibliografia das disciplinas do Curso Superior de 230 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ADS, do Campus 231 

de Eunápolis. Relatora: Conselheira Eloísa Santos Pinto. (Processo nº 232 

23278.000594/2013-27). A Relatora procedeu à leitura do Parecer, no qual 233 

informa que a Atualização da Bibliografia do Curso tem como objetivo fazer a 234 

adequação da matriz curricular, adotada na atualidade, e a correção da 235 

padronização ABNT. Disse que verificou, após análise, que as referências 236 
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bibliográficas relacionadas atendem aos conteúdos programáticos das 237 

disciplinas elencadas, por cada semestre, constantes do Plano de Curso. 238 

Todavia há que se rever a adoção de algumas delas, pois apresentam muito 239 

tempo de lançamento, quando já pode haver novas edições, com revisão e 240 

apresentação de novos conteúdos. Ao final, sugeriu a aprovação da proposta, 241 

com a ressalva de que a Comissão propositora certifique-se junto às editoras 242 

sobre a existência de edições renovadas para as obras citadas no Parecer.   O 243 

Conselheiro Ricardo Torres comunicou que alguns professores fazem lista 244 

extensa de obras mais atuais principalmente da parte da bibliografia básica das 245 

disciplinas, para que sejam compradas pelo Instituto. Informou que na 246 

avaliação do Curso é verificada a bibliografia básica.  Falou que irá verificar 247 

qual a razão de algumas obras estarem com Edições mais antigas, uma vez que 248 

no campus de Eunápolis existe o cuidado de colocar a Edição atualizada. O 249 

Parecer foi aprovado por todos. 3.5 Revisão do Regimento Interno do 250 

CONSUP no sentido de definir o Conselheiro Substituto da Presidência 251 

nas ausências temporárias da mesma durante as reuniões. O Conselheiro 252 

Georges explicou que esse item de Pauta foi proposto, através de conversas 253 

com Conselheiros, em relação ao Conselheiro Albertino substituir a Presidente 254 

deste Conselho, por diversas vezes, quando das ausências temporárias da 255 

mesma nas Reuniões do CONSUP, para resolver problemas de natureza do 256 

cargo, sendo esse procedimento motivo de preocupação, por não ter respaldo 257 

legal. A Senhora Presidente disse que cumprirá o que estabelece o Art. 32 do 258 

Regimento do CONSUP, que trata da substituição da presidência, nos casos de 259 

impossibilidade do substituto legal e que terá o cuidado de não mais cometer 260 

esse equívoco. 3.6 Informações e Discussão sobre Afastamentos de 261 

Servidores Docentes e TAEs para Qualificação e Capacitação e Redução 262 

da Jornada de Trabalho de Docentes em Sala de Aula (Resolução 13/2008).  263 

O Conselheiro Georges disse que, enquanto Sindicato, recebe solicitações e 264 

documentos formais sobre esse item, inclusive quando visita os campi sempre 265 

se fala sobre a falta de critérios para afastamentos de docentes e, sobretudo, de 266 

técnico-administrativos, para a realização de Cursos de Especialização, 267 

Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado. Assim, precisam ser estabelecidos esses 268 

critérios para não ocorrer de Coordenação tomar decisão por conta própria. 269 

Falou também que a Resolução 13/2008 carece de releitura, principalmente por 270 

não tratar dos técnicos. Comunicou  que a mesma demorou dois anos para se 271 

conseguir a sua aprovação, por isso não deve ser alterada de forma 272 

irresponsável.  O Conselheiro Felipe informou que algumas Coordenações não 273 

possuem um planejamento adequado para tais afastamentos de professores e o 274 

que se tem é uma quantidade grande de professores substitutos, o que, em sua 275 

opinião, compromete um pouco a qualidade do Curso. Citou que a turma dele 276 

está sem professor, porque a Coordenação resolveu liberar 10 (dez) 277 
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professores, sendo 05 (cinco) para fazerem Doutorado na mesma área. A 278 

Senhora Presidente explicou que os professores não se afastam do Instituto 279 

sem um pronunciamento da Coordenação. Salientou que esta instituição não é 280 

mais Escola Técnica e sim um Instituto e, como tal, deve se preocupar  com a 281 

titularidade dos professores do Ensino Superior. Fica ressentida que o IFBA 282 

não tenha ainda um programa próprio de qualificação para os professores, mas, 283 

na medida do possível, tem procurado atendê-los, quando são aprovados nos 284 

Programas das Universidades. O Conselheiro Dálvaro acha natural que cada 285 

um queira se qualificar, porém é preciso que a PROEN sistematize essa saída 286 

para que o aluno não fique sem professor.  Para o Conselheiro Paulo Marinho, 287 

a Resolução deve ser discutida amplamente junto aos pares, para depois ser 288 

reformulada. A Senhora Presidente indicou o Conselheiro Georges como 289 

Relator desse ponto de Pauta, para apreciação do Parecer na próxima Reunião 290 

deste Conselho. 03. Expediente. A Senhora Presidente comunicou que 291 

recebeu um Memorando, datado de 17/06/2013, do Prof. Marco Antônio 292 

Tavares Góes, do campus de Ilhéus, através de cooperação técnica, fazendo as 293 

seguintes solicitações: 1. Gravação do áudio da Reunião do CONSUP e o 294 

arquivo do chat da última Reunião Ordinária;  2. Cópia dos autos e das 295 

gravações dos depoimentos colhidos pelos membros da Comissão do 296 

CONSUP, formada pela Resolução 29/2013;  3. espaço na próxima reunião 297 

para apresentação de explicações referentes ao texto emitido pelo Relator; 4. 298 

apreciação na próxima reunião da solicitação de anulação ou arquivamento do 299 

Parecer da Comissão. Informou também que a Secretária já fez os 300 

encaminhamentos com relação aos itens 1 e 2. Submeteu à apreciação os itens 301 

3 e 4, os quais, após discussão, não foram acatados.  Em seguida, a Secretária 302 

fez a leitura do Ofício de nº 30/2013, da PROEN, solicitando que o Código 303 

Disciplinar Discente fosse incluído na Pauta da próxima Reunião, uma vez que 304 

esse documento constou da Pauta da Reunião de dezembro/2012, mas tiveram 305 

pedidos de que não houvesse a apreciação na referida sessão, por entenderem 306 

que o tempo foi escasso para discussão dos estudantes. O Conselho acatou a 307 

solicitação da PROEN. 04. O que ocorrer.  Neste item, o Conselheiro Jaime 308 

lembrou que precisa ser colocado no orçamento os I Jogos Olímpicos dos 309 

Estudantes do IFBA – I JOE.  Procurou saber sobre a Proposta da Fundação 310 

IFBA do Sudoeste da Bahia, do campus de Vitória da Conquista, para 311 

apreciação do CONSUP. A Senhora Presidente respondeu que essa questão foi 312 

discutida no Colégio de Dirigentes e constará da Pauta da próxima Reunião. 313 

Não havendo mais nada a ser registrado, eu, Maria do Carmo Souza Farias, 314 

Secretária do CONSUP, lavrei a presente ATA que, depois de lida e achada 315 

conforme, será aprovada e por todos assinada. 316 


