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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP  
     

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP 
 

ATA Nº 05 DE 10/07/2014 
 
 
 Local, data e hora: Aos dez dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às nove 
horas e quinze minutos, teve início a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior 
– CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia da Bahia - IFBA, situado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, 
Salvador/BA.  
Composição da Mesa: Sob a Presidência da Magnífica Reitora Pró-tempore, Prof.ª 
Aurina Oliveira Santana, designada pela Portaria do MEC nº 381, de 02.05.14, 
integraram a mesa os representantes titulares da sociedade civil: Sr. Georges Souto 
Rocha – representante SINASEFE, Sr. Ubiratan Félix Pereira dos Santos - 
representante APUB, a Sra. Kátia Maria de Lucena – representante FECOMÉRCIO BA 
e o Sr. Edilson Fortuna de Moradillo – representante UFBA. Também integraram a 
mesa: a representante da Auditoria Interna do IFBA, Sra. Marlene Vilas Boas; os 
representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA: Albertino Ferreira  
Nascimento Júnior, Epaminondas Silva Macedo, Ricardo Almeida Cunha e Dicíola 
Figueirêdo de Andrade Baqueiro; os representantes titulares do segmento Docente: 
Eduardo Marinho Barbosa, Valdencastro Pereira Vilas Boas Júnior, Fernando Augusto 
Pereira de Bulhões Carvalho e Edson Machado de Brito; os representantes do 
segmento Discente: Esaú Santos Muniz Júnior e Israel Fernando Almeida de Santana; 
os representantes titulares do segmento Técnico-Administrativo: Luciano Cerqueira de 
Oliveira, Solange Alves Perdigão, Elis Fábia Lopes Cabral, Eriswagner Matos Soares e 
Márcio Sérgio de Andrade Vieira. 
1. Ausências Justificadas: O representante do segmento Técnico-Administrativo – 
Cássio Viana, a representante da FECOMÉRCIO BA – Natália Sudsilowsky, a 
representante da UFBA – Maria de Lourdes Trino e o representante da UNEB – 
Gilmário Brito, justificaram ausência, via e-mail, e os suplentes foram convocados. A 
representante do segmento Técnico-Administrativo – Paula Roberta Sá justificou 
ausência pelo falecimento do seu genitor e o suplente, Márcio Sérgio, foi convocado.  
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: A Senhora Presidente deu posse ao representante 
suplente do segmento Técnico-Administrativo, Márcio Sérgio de Andrade Vieira, 
designado pela Portaria nº 401, de 10.03.2014. Para tanto, foi feita a leitura do Termo 
de Posse pela secretária do CONSUP, Patrícia Garcia Rosa Vitorino, e o Conselheiro 
empossado assinou o livro de Posse, assim como a Presidente e a secretária.  
2.2 A Presidente deu boas-vindas aos presentes, aos que acompanham a reunião à 
distância e aos servidores do movimento grevista que compareceram para 
acompanhar a reunião, in loco. Em seguida, passou a palavra para Lidiane Sommer – 
representante da Comissão Sistêmica do PDI. A mesma deu bom dia a todos e 
reiterou o convite já enviado por e-mail ao CONSUP, para participarem do evento de 
validação do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. Explicou que houve uma 
cobrança do MEC em relação ao PDI do IFBA e a Comissão Sistêmica já completou 
um ano de Portaria. Foi feita a atualização do PDI, abrindo para a comunidade interna 
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contribuir, por isso é importante a participação do CONSUP. Lidiane Sommer 
agradeceu a atenção e distribuiu os convites. O Conselheiro Eduardo Marinho pediu a 
palavra para sinalizar à presidente da Comissão Sistêmica que há lacunas no PDI 
disponibilizado, inclusive falta o cronograma da PROEN. Lidiane explicou que o 
documento base do PDI foi disponibilizado e os dados enviados pelos Câmpus estão 
incluídos, porém, foi aberto para a Comunidade contribuir através do formulário 
disponibilizado na rede. O Conselheiro Eduardo Marinho disse que está dando agora a 
sua contribuição e que não consta mesmo o cronograma da PROEN. Lidiane Sommer 
afirmou que as contribuições enviadas serão incluídas até o dia 29, quando terá início 
o evento de validação e conta com a presença do CONSUP. A Presidente agradeceu 
a presença de Lidiane Sommer. 
2.3 Aprovação da Ata - Súmula: A Senhora Presidente perguntou aos Conselheiros 
se aprovam a Ata do dia 29.05.14, que sofreu correções a pedido do Conselheiro 
Georges Rocha, bem como a Ata do dia 09.06.14, ambas disponibilizadas 
previamente pela Secretaria do Conselho. O Conselheiro Georges Rocha pediu para 
deixar a Ata do dia 09.06.14 para aprovação na próxima reunião, em virtude de não ter 
conseguido lê-la, e que fosse aprovada apenas a Ata do dia 29.05.14 neste 
expediente, se possível. A Presidente submeteu ao Conselho o pedido e este foi 
acatado. 
3. Ordem do dia: Teve início a sessão do CONSUP com a Pauta Única. A reunião 
está sendo transmitida, via web, ao tempo em que segue gravada em áudio e vídeo 
como registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados. 
Esta filmagem constitui-se em lastro comprobatório suficiente para embasar os atos 
deste Conselho e poderá ser consultada, através dos links:  
http://webconf2.rnp.br/p4kh30r0ojj/   

http://webconf2.rnp.br/p71su80kw31/   

http://webconf2.rnp.br/p3g2c57hhob/ 

A DGTI informou, através do técnico que dá suporte a esta reunião, Fábio, que 
poderão ocorrer problemas na transmissão e na gravação da filmagem hoje por 
problemas na rede. Cumprindo o Regimento do CONSUP, no seu Capítulo I, Seção II, 
Artigo 15 e § 1º, está sendo lavrada pela secretária do CONSUP a Ata, como Súmula 
desta reunião, que será apreciada pelos presentes e assinada, após aprovação, na 
próxima reunião deste Conselho. A Presidente do Conselho passou a palavra para o  
relator que conduzirá a continuação da minuta de Carga horária, a partir do Art. 34, 
através de projeção no datashow. 
3.1 a )Atualização da Resolução nº 13 de 2008 - carga horária docente 
      b) Proposta de novo Barema e Ficha de Avaliação do Desempenho Docente 
      Relator: Conselheiro Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho – 
representante do segmento Docente. O Conselheiro deu bom dia a todos e afirmou 
que a minuta disponibilizada na Pasta do CONSUP foi a versão já atualizada com as 
propostas encaminhadas pelos Conselheiros na última reunião. No entanto, pediu 
esclarecimentos em alguns pontos de dúvida no do Art. 33, para o qual recebeu 
proposta do Conselheiro Albertino Nascimento e do Conselheiro Eduardo Marinho. As 
dúvidas foram esclarecidas pelos Conselheiros e a versão atualizada foi ajustada. A 
Conselheira Elis Lopes questionou o parágrafo 2º do Art. 33, que lhe foi trazido à 
atenção por professores do seu Câmpus. Pede esclarecimento sobre o que significa a 
palavra “exclusividade” nesse contexto. Também questionou que 2 horas-aula para 
professores que têm mais de um estudante com necessidade especial é pouco. O 
relator concordou com as observações da Conselheira. A ideia é ter 2h para o 
professor atender com exclusividade o aluno portador de necessidade especial, mas 
isso complica a depender da deficiência e da quantidade de alunos por professor. O 
Conselheiro Georges Rocha sugeriu colocar 2 horas-aula por aluno.  A Conselheira 
Elis Lopes disse que ficaria perfeito, mas na prática isso gera um complicador. O 
relator explicou que um professor pode ter 3 alunos especiais e com necessidades 
diferentes e o atendimento para o atendimento individual aumentaria muito a carga 
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horária para o estudante portador de necessidade especial. O Conselheiro Albertino 
nascimento disse que o grande problema não será resolvido com essa resolução. 
Sugeriu garantir no texto o mínimo de 2 horas para o atendimento e o grau de 
complexidade será tratado pelos setores especializados. O Conselho não dará conta 
das situações específicas. A Conselheira Elis Lopes disse que concorda com o 
Conselheiro Albertino Nascimento. O Conselheiro Valdencastro Pereira sugeriu 
colocar na resolução que sejam reservadas mais 2 horas para atendimento do aluno 
com necessidade específica e que isso seja levado em conta na composição do 
horário, não deixando a cargo do docente. Os Conselheiros acataram e o ajuste foi 
feito pelo relator. Acerca do parágrafo único do Art. 35, foi aberta uma discussão sobre 
o papel do professor substituto e o Conselheiro Valdencastro Pereira pediu a palavra 
para defender que os professores substitutos possam fazer pesquisa e extensão, não 
ficando limitados apenas ao ensino. O Conselheiro Albertino Nascimento pediu 
cuidado ao tratar desse assunto porque no IFBA são cerca de 10% de professores 
substitutos em todo o quadro. Acrescentou que eles são contratados por conta de 
demanda em sala de aula. Um contrato máximo de 2 anos, com 20h, é razoável para o 
ensino, não contempla pesquisa e extensão, até porque o vínculo dele com a 
Instituição é limitado e acontece por uma necessidade pontual. Acrescentou que não 
dá para tratar de forma igual o professor efetivo e o substituto. O Conselheiro Georges 
Rocha disse que no quadro há 1200 docentes e cerca de 120 substitutos ou mais. 
Eles entram em função do não atendimento pelo Governo da quantidade necessária 
de docentes efetivos. Outro aspecto, disse o Conselheiro, é o contrato dos professores 
substitutos. Afirmou que o Instituto tem autonomia acadêmica e pedagógica, 
obedecendo a CLT, para rever o contrato e que a CLT não diz que o professor 
substituto é apenas para dar aulas. Acrescentou que fará consulta jurídica no 
Sindicato sobre o assunto e trará para o Conselho essa informação de forma mais 
apurada. A Presidente disse que o Conselho não pode mudar o que consta na Lei, 
mas que o Conselheiro traga as informações para contribuir com esse debate. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que o Sindicato não pode concordar que um 
docente tenha atividades diferentes de outro. Acrescentou que muitos dos professores 
substitutos tornam-se efetivos e defende que tenham a mesma carga horária e número 
de alunos que os concursados. O Conselheiro Valdencastro Pereira, com a palavra, 
disse que a política pública de pesquisa e extensão não é apenas do IFBA, mas do 
Brasil, e visa a qualidade do ensino. Por isso, defende a isonomia no tratamento dos 
professores efetivos. O limite de carga horária do professor efetivo ocorre em função 
da qualidade do ensino. Questiona a concepção de qualidade no ensino da Instituição, 
já que trata de modo diferenciado o professor substituto. O Conselheiro Ubiratan Félix 
disse discordar do Conselheiro Valdencastro Pereira, justificando que professor  
substituto não é carreira e ele é mesmo contratado para resolver problemas pontuais 
de demanda no quadro docente, em caráter temporário. Admite que discutir a carga 
horária é uma coisa, mas o professor substituto não pode ter o mesmo tratamento que 
o efetivo no sentido das diferenças do seu vínculo com a Instituição, que pode ser 
rompido por ele a qualquer tempo, por exemplo, se ele faz um concurso e é aprovado 
não fica obrigado a cumprir o contrato com o IFBA. Portanto, não é possível que esse 
professor faça pesquisa e extensão. O Conselheiro Márcio Sérgio disse que não se 
sente a vontade para votar nesse artigo. Pediu para que os Conselheiros 
apresentassem o parâmetro legal que define que o professor substituto é somente 
para ministrar aulas. O Conselheiro Albertino Nascimento respondeu que não há um 
parâmetro legal, mas fica parecendo que é um castigo dar aulas. Acrescentou que vê 
na rede declarações de que se deve buscar a mínima carga horária possível. Assim o 
ensino deixa de ser prioridade. Afirmou que não serão resolvidos com essa resolução 
todos os problemas, mas não se pode negar a institucionalidade. Pediu aos 
Conselheiros que se apropriem dos dados estatísticos institucionais e sobre o que o 
MEC determina. Afirmou que é falso dizer que não houve implementação do quadro 
de professores e que na iniciativa privada o professor “ganha pelo que tece”. Já no 
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Instituto, não é assim. Afirmou que aqui não é o melhor dos mundos, mas também não 
é o inferno de Dante. O Conselheiro Valdencastro Pereira disse que há duas castas de 
professores dentro do Instituto. A Conselheira Solange Perdigão acrescentou que a 
discussão sobre a concepção dentro do Instituto é para outro momento e pediu para 
priorizarem o tempo de trabalho para garantir a qualidade. O Conselheiro Georges 
Rocha disse que as posições estão “cristalizadas”. Não há na CLT ou em outro 
ordenamento jurídico que impeça o professor substituto de fazer pesquisa e extensão. 
A Conselheira Dicíola Baqueiro falou que todos devem ter o objetivo de que a 
Instituição continue no patamar de qualidade que ela ocupa. Acrescentou que pensar 
numa carga horária única para professor de 20h é possível, mas quanto a pesquisa e 
a extensão o tratamento deve ser diferenciado entre o professor efetivo e o substituto. 
O Conselheiro Eduardo Marinho defendeu que o ideal seria não ter tantos professores 
substitutos e sim efetivos e não acha que se deva legalizar, através do CONSUP, a 
isonomia entre essas partes. O Conselheiro Epaminondas Macêdo citou a Lei nº 
8.745. O Conselheiro Albertino Nascimento fez a proposição em cima da carga 
horária, no Art. 35: “Por não ter as obrigações institucionais que o professor efetivo 
tem, o professor substituto poderá ter acréscimo de sua carga horária em sala de aula, 
por demanda institucional, no caso de 40h até 20h e no caso de 20h até 12h”.  O 
Conselheiro Georges Rocha pediu a manutenção do texto original. A Presidente abriu 
para votação e obteve: 10 votos favoráveis à proposição do Conselheiro Albertino 
Nascimento, 08 votos favoráveis à proposta do Conselheiro Georges Rocha e 01 
abstenção. Os demais artigos da minuta foram apresentados pelo relator e os 
destaques feitos pelos Conselheiros para ajustes na versão final da minuta. No Art. 37 
o Conselheiro Albertino Nascimento propôs que além das sanções previstas em Lei, 
seja detalhado o que implica o descumprimento da entrega do PIT e do RIT. O relator 
disse que no documento de progressão deve constar sobre a não entrega e isso 
reflete para a progressão do docente. Já consta lá que a entrega deve ocorrer com 
sessenta dias antes do semestre seguinte. O Conselheiro Georges Rocha trouxe a 
atenção do Conselho sobre os casos omissos e sugeriu que fosse colocado que tais 
fossem para o CONSEPE, o que foi acatado. Também pediu esclarecimento sobre o 
Art. 57 e o que seria o sistema informatizado falado ali. O relator respondeu que no 
site e via sistema constam as informações do PIT e do RIT entregues pelos docentes 
nos setores competentes. Após a conclusão da resolução de carga horária, o 
Conselheiro Albertino Nascimento propôs a formação de uma comissão para 
acompanhamento dessa resolução junto aos Câmpus e que a existência dessa 
comissão fosse aprovada Pelo Conselho com seus nomes retirados nesta sessão. O 
Conselheiro sugeriu que houvesse 03 membros deste Conselho na composição, além 
de representantes da gestão, com absoluta transparência. O Conselheiro Georges 
Rocha fez o encaminhamento que os membros do CONSUP para a comissão se 
candidatem. A Conselheira Solange Perdigão defendeu que fossem 03 membros do 
segmento docente, justificando que para a comissão das 30 horas foram técnicos 
administrativos que formaram a comissão. O Conselheiro Eduardo Marinho perguntou 
por quanto tempo duraria a comissão. Também pediu um esclarecimento sobre o 
papel da comissão por parte da Professora Aurina, do Prof. Albertino ou do Prof. 
Georges. Acredita que o papel seria só fazer uma análise da atual situação referente à 
quantidade de alunos, professores etc. A comissão teria uma ação apenas executiva. 
O Conselheiro Albertino Nascimento disse que a comissão constituída não terá 
nenhuma interferência na aplicação da resolução. Ela trará os dados da Instituição 
como um todo, todas as variáveis, que darão elementos coletados para os itens que 
foram flexibilizados pela falta desses dados. Defende que seriam inconsequentes se  
não fossem coletados os dados nesse período inicial para definir adiante os pontos 
transitórios. Isso evitará em outro momento os “achismos” e a necessidade de normas 
de transição. O Conselheiro Georges Rocha disse que concorda com o Conselheiro 
Albertino Nascimento, mas afirmou ter um ponto sutil que precisa ser trazido a 
atenção, que é a comissão apoiar a aplicação dessa resolução para melhorar a 
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Instituição como um todo. Concluiu, dizendo que a Comissão vai apoiar a 
administração e ao CONSUP para criar as condições para aplicar a resolução de 
carga horária, essa é a diferença do sentido que o Conselheiro Albertino Nascimento 
está dando. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que não há problema de 
concepção sobre a comissão e que o Conselheiro Georges Rocha está equivocado 
em analisar dessa forma. Explicou que a autoridade é o CONSUP e a norma está bem 
explícita. Acrescentou que cabe ao IFBA cumprir as determinações do seu órgão 
superior e a comissão não tem esse papel. A comissão foi pensada para fornecer os 
dados que a comunidade precisa do ensino, da pesquisa e da extensão. Disse que o 
Conselheiro Georges Rocha não tentasse politizar o que não é politizável. Afirmou que 
é uma questão técnica. Exemplificou que tem Câmpus que não sofrerá nenhuma 
interferência com a nova resolução, está adequado. Já outros precisarão demandar 
ampliação de contratação de professor. São esses dados que precisam ter para fazer 
uma norma responsável para a Instituição. Acrescentou que a resolução está sendo 
votada hoje e a ela só caberá ser aplicada. Concluiu, dizendo que aqui ninguém é 
golpista e quem tem prática golpista fica fazendo ilação. O Conselheiro Georges 
Rocha disse lamenta a frase usada pelo Conselheiro Albertino Nascimento sobre a 
ilação de prática golpista e pediu para ele se retratar. O Conselheiro Albertino 
Nascimento perguntou se o Conselheiro Georges Rocha se sentiu atingido pela sua 
colocação. O Conselheiro Georges Rocha disse que fez um questionamento sobre a 
interpretação do Conselheiro Albertino Nascimento acerca do papel da comissão e ele 
o agrediu enquanto Conselheiro. Pediu que ficasse registrado como quebra de decoro. 
A presidente disse que seria registrado e passou a palavra para o Conselheiro 
Ubiratan Félix que fez encaminhamento para escolha dos membros da comissão. O 
Conselheiro Valdencastro Pereira disse que a comissão deve ter papel fiscalizador e 
não apenas técnico para coleta de dados. Se fosse de caráter apenas técnico, deveria 
ser composta apenas por representantes da gestão. O Conselheiro Eduardo Marinho 
defendeu que não houvesse comissão de acompanhamento da resolução de carga 
horária por entender que é dever de todo servidor cobrar da administração os dados 
necessários e o Conselho avaliar, ao longo do tempo, esses dados. Concluiu que não 
seria candidato a essa comissão e se abstém de fazer parte de qualquer outra aqui 
constituída. O Conselheiro Epaminondas Macêdo disse concordar com o Conselheiro 
Eduardo Marinho, mas as regras temporais, por falta de dados coletas previamente à 
elaboração da resolução, fazem ser necessária a comissão de acompanhamento. O 
relator concordou com os Conselheiros Epaminondas Macêdo e Eduardo Marinho, 
mas considera a proposta da comissão pertinente porque ela tem por objetivo 
fiscalizar e nortear a implementação da resolução de carga horária, trazendo 
periodicamente dados da realidade sem, no entanto, deliberar ou interferir no processo 
efetivo e contínuo de implementação. A Conselheira Dicíola Baqueiro questionou a 
suspeita sobre as informações passadas pela gestão. Apresentou dados do Câmpus 
de Barreiras e o levantamento já feito mostra que precisam de 25 docentes efetivos 
para implementar a resolução em tela. Perguntou o que a comissão faria de posse 
desses dados. O relator afirmou que a comissão acompanha a implementação, mostra 
a metodologia de aplicação da resolução. O Conselheiro Eduardo Marinho reiterou 
que como Conselheiro tem o dever de acompanhar o cumprimento da resolução, 
estando dentro ou fora de uma comissão. O Conselheiro Valdencastro Pereira 
defendeu a formação da comissão, dizendo que todo grupo de trabalho – GT faz a 
parte trabalhosa que subsidia o Conselho quanto à constatação dos dados 
apresentados. A Presidente abriu a votação para formação ou não da comissão de 
acompanhamento da resolução de carga horária docente e obteve 13 votos 
favoráveis, 02 votos contra a formação da comissão e 02 abstenções. Quanto a 
formação da comissão, o Conselheiro Georges Rocha sugeriu que os candidatos do 
Conselho se apresentassem livremente. Ele apresentou seu nome, também o relator e 
Valdencastro Pereira. O Conselheiro Georges Rocha lembrou que é preciso haver 
suplentes e a presidência nas comissões formadas pelo Conselho. A Presidente abriu 
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para os candidatos a suplentes se apresentassem livremente, a saber: Solange 
Perdigão como suplente de Georges Rocha, Luciano Cerqueira como suplente de 
Fernando Bulhões e Elis Lopes como suplente de Valdencastro Pereira. Quanto a 
presidência da comissão, a Presidente pediu que a própria comissão escolhesse e 
informasse quem foi designado. Os integrantes da gestão nessa comissão serão 
solicitados à PROEN, PRPGI e à PROEX. A Presidente abriu votação para aprovação 
da resolução de carga horária docente que foi aprovada por unanimidade, com 17 
votos. A Presidente deu intervalo para almoço ao Conselho às 13:30h. O retorno da 
sessão ocorreu às 14:45h, com a formação do quórum. A Presidente iniciou 
informando a justificativa de ausência da Conselheira Paula Roberta Sá em virtude do 
falecimento do seu pai e externou os sentimentos deste Conselho. O Conselheiro 
Georges Rocha também informou o falecimento do ex-deputado federal que foi caçado 
em 1964, Plínio de Arruda Sampaio, e disse que, apesar das diferenças políticas, sua 
trajetória e coerência política são admiráveis. A Presidente concordou e informou o 
falecimento do Dr. Luís Augusto Carvalho Viana de Castro que era procurador e 
faleceu hoje pela manhã. A Presidente lembrou que o texto aprovado da resolução de 
carga horária que será apreciado agora deve ser enviado até segunda-feira, dia 14, 
bem como o texto da resolução da comissão de acompanhamento da resolução. 
Ressaltou que o Conselho não aprove Projetos e pedidos de alterações em Projetos 
com ajustes recomendados pelo Conselho. A Presidente passou a palavra para o 
relator dar início à proposta do Barema e da Ficha de Avaliação do Desempenho 
Docente. O relator, por questão de ordem, afirmou que no barema não contempla os 
professores de 20h, mas os professores de dedicação exclusiva – D.E.  e de 40h. O 
Conselheiro Albertino Nascimento propôs que o barema seja aprovado como 
apresentado pelo relator e, durante o semestre, aparecendo algo pontual, voltasse 
para discutir esse ponto específico no Conselho, nas próximas reuniões ordinárias. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que tem uma sugestão de inclusão no barema que 
é de 1h por aluno orientado pelo PIBID – Programa de Incentivo à Docência. O relator 
disse que alguns professores falaram que 1h não dá. Ele tem professores com 18 
alunos orientandos e que recebem o pacote fechado. O relator acha que o problema 
precisa ser discutido não no barema, mas no programa. O Conselheiro Georges 
Rocha sugeriu que fizesse 1h por aluno e no máximo x horas para tantos alunos, algo 
que possa estabelecer um limite e capturar o trabalho que o professor realiza. O 
relator disse que a questão da licenciatura é importante e os professores dizem que é 
algo complexo para atribuir valores. O Conselheiro Edson Brito, que é coordenador do 
PIBID no Instituto e coordenador na Bahia, explicou que cada coordenador tem 20 
alunos em média e contam as suas cargas horárias só com a pesquisa. Acrescentou 
que a bolsa é paga. A Presidente disse que não cabe redução de carga horária. 
Perguntou ao Conselho se a questão trazida à atenção constará ou não no barema e 
foi consenso que não entrará. A palavra foi passada para a Conselheira Solange 
Perdigão que falou do estágio oferecido em cursos como o de Enfermagem em que o 
professor acompanha a carga horária total. O Conselheiro Albertino Nascimento 
respondeu que o horário do estágio já consta na carga horária de aula regular no 
plano do curso. O relator pediu para retomar a condução da proposta do barema. O 
Conselheiro Valdencastro Pereira perguntou a que tempo terá um retorno da aplicação 
do barema. O relator disse que fez simulações e a qualquer tempo pode haver pedidos 
de alterações pontuais e isso consta na minuta. O Conselheiro Georges Rocha sugeriu 
que fosse aprovado o barema na íntegra, como propôs o Conselheiro Albertino 
Nascimento, mas que fosse fixada uma data, a exemplo da última reunião ordinária do 
CONSUP este ano, para serem vistos os ajustes pontuais. O relator sugeriu que não 
fosse em dezembro porque entra na data de 60 dias do calendário. O relator sugeriu 
que voltasse para o Conselho antes de dezembro. Isso foi acatado. O Conselheiro 
Valdencastro Pereira disse que o barema não contempla o professor de 20h. O relator 
disse que o professor de 20h trabalha um único turno. A Conselheira Solange 
Perdigão disse que não quer criar polêmica porque a carga horária já foi decidida. 
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Relatou que ela participa de outras atividades, além do ensino, como professora de 
20h e como técnica no Instituto. Acrescentou que há preconceito aqui dentro com o 
professor de 20h. Afirmou que não está regulada em lugar nenhum a atividade do 
professor de 20h, como ocorre para o professor de 40h e D.E. Perguntou se isso 
significa que ela, enquanto professora de 20h, está autorizada a determinar como 
regular a sua carga horária. O Conselheiro Valdencastro Pereira concordou com a 
Conselheira Solange Perdigão e disse que o impacto causado pelo professor de 20h é 
pequeno e ele não deveria ser impedido de fazer pesquisa e extensão, até porque já 
está posto que a redução é de até 8h. A Conselheira Elis Lopes sugeriu que os 
Conselheiros que tivessem destaques e contribuições para o barema fizessem hoje. 
Os Conselheiros Albertino Nascimento e Georges Rocha retiraram suas propostas 
iniciais. O Conselheiro Albertino Nascimento fez uma nova proposta de votar item por 
item do barema. A Conselheira Solange Perdigão pediu para justificar que sua 
colocação acerca do professor de 20h não foi para rever o que já foi aprovado, mas 
questionar onde está regulada a carga horária do professor de 20h. Afirmou que não 
está propondo nada, apenas questionando. O Conselheiro Georges Rocha pediu para 
a Conselheira fazer um texto explicitando a regulação da carga horária do professor de 
20h. A Presidente perguntou ao Conselho se aprova a proposta do Conselheiro 
Georges Rocha. A Conselheira Solange Perdigão disse que não tem proposta e não 
sabe como regular a carga horária aprovada de 8 a 12h do professor de 20h. A 
Presidente abriu para o Conselho. O Conselheiro Valdencastro Pereira apresentou 
outra proposta. Disse que o barema apresentado seja também para o professor de 
20h.  O Conselheiro Eduardo Marinho disse que não se trata de regime de trabalho a 
pesquisa, o ensino e a extensão que estão no barema e o anexo I contempla apenas o 
regime de D.E. e 40h. Afirmou que não contempla os professores que são do regime 
de trabalho 40h sem D.E. Sugeriu ao Conselho que as correções, contemplando os 
professores de 20h e os de 40h sem D.E., sejam enviadas para o relator para ajustes 
e trazidas para o fechamento final, duas reuniões antes do final do ano. Defendeu que 
agora não é o momento para fazer isso. O relator disse que o anexo I trata de 40h e 
D.E.  Não viu necessidade de fazer outro anexo tratando de ensino para o professor 
de 20h, já que ele não faz pesquisa e extensão. Mas pode colocar um anexo II, 
embora não veja sentido. Afirmou que os professores de 20h não podem ficar em 
outro horário fora do seu turno específico, como diz a lei. Por esse motivo não fez o 
anexo II para os professores 20h. O Conselheiro Georges Rocha disse que sobram 
em média de 8 - 12h e perguntou o que esse professor de 20h fará nesse tempo. O 
Conselheiro Albertino Nascimento disse que já está tudo especificado na parte 
destinada ao ensino, com as reuniões pedagógicas etc. Afirmou que a parte de ensino 
do barema serve também para o professor de 20h. A Conselheira Solange Perdigão 
disse que não está compatível se é para cada hora de aula ministrada ter uma hora 
para as outras atividades alistadas no barema e que isso irá aparecer mais tarde. 
Concluiu dizendo que se sente contemplada. O relator reiterou que o barema como 
está não contempla o professor de 20h, por causa da equivalência de carga horária 
que passará de 20h. O Conselheiro Albertino Nascimento retirou sua última proposta e 
pediu ao Conselho para não perder tempo com debates que passem por juízo de valor 
e pela tese da conspiração. A Presidente perguntou ao Conselho se aprova a 
colocação do anexo II específico para o professor de 20h e foi acatado. A Presidente 
passou aos destaques do barema, conforme a proposta da Conselheira Elis Lopes, 
tendo em vista a retirada das demais propostas. A Conselheira fez seus destaques 
pedindo para acrescentar entre as comissões elencadas no barema a CPA, CSA, PPI, 
PDI, porque trata apenas das comissões permanentes. O relator explicou que as 
pessoas entram e saem das comissões ao final dos mandatos e no barema tem o item 
que fala das comissões institucionais. Explicou que, como relator, ainda não tem a 
plena dimensão dos órgãos do Instituto. É preciso que digam o que mais precisa ser 
incluído. O Conselheiro Georges Rocha chamou a atenção para as comissões não 
remuneradas e considera importante a proposta do relator no barema. A Presidente 
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disse que todos os que formam comissões têm portarias que entram na avaliação e 
redução de carga horária em alguns casos. A Conselheira Elis Lopes disse que é difícil 
a participação nessas comissões e é motivador atrelar a participação à progressão e à 
carga horária. A Presidente disse que acredita ser uma questão de consciência. 
Perguntou se há mais destaques e o Conselheiro Albertino Nascimento fez a 
observação de que no início do barema fala de no mínimo de 8h – máximo de 16h e 
pede para colocar /18h, como foi acordado para esse primeiro momento. O 
Conselheiro Valdencastro Pereira disse que o dispositivo transitório vai deixar de valer 
após esse período inicial, mas o barema vai continuar valendo. O Conselheiro 
Albertino Nascimento pediu para acrescentar as Pró-Reitorias junto à Diretoria Geral 
nas atividades de gestão. A Presidente abriu para a votação e o barema foi aprovado 
por unanimidade, com 15 votos. O Conselheiro Georges Rocha perguntou sobre a 
Ficha de Avaliação do Desempenho Docente. A Conselheira Dicíola Baqueiro pediu 
para esclarecer que o seu argumento apresentado anteriormente foi de que a 
comissão não interferirá nos dados apresentados pela gestão e não estava fazendo 
questionamento sobre a resolução. O Conselheiro Georges Rocha retomou a palavra 
e disse que o presidente da CPPD, Prof. Mário Cezar, presente nesta reunião, precisa 
do documento para elaborar a ficha de progressão docente. A Presidente disse que a 
CPPD receberá a resolução e o barema aprovados e elaborará a Ficha de Avaliação 
do Desempenho Docente para submetê-la à aprovação pelo Conselho. O Conselheiro 
Georges Rocha disse que a carga de trabalho na CPPD aumentou com as resoluções 
de titular. O Conselheiro Valdencastro Pereira disse que não sabia que estavam 
vinculados o barema aprovado e o de progressão e, sendo assim, vê um problema 
porque o barema vai direto para horas e a ficha antiga tinha atividades que não entram 
no barema aprovado, como o PIBID. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que é 
por isso que a CPPD precisará adaptar a Ficha de Avaliação pela Resolução nova de 
carga horária e pelo barema aprovados, frente a nova institucionalidade. O que não 
conseguirem adequar, voltará para o Conselho. O Conselheiro Georges Rocha disse 
que não há uma relação linear entre a Ficha de Avaliação antiga e o barema da 
Resolução 13/2008. Afirmou que a Ficha de Avaliação será construída totalmente. 
Sugeriu que o relator dialogue com a CPPD sobre essa Ficha. A Conselheira Solange 
Perdigão pediu a palavra para trazer para o Conselho as questões envolvendo a 
regionalização do Instituto e os programas governamentais que são implementados 
pelo IFBA, que não são discutidos no Conselho. Ela pede a inclusão desses pontos 
nas próximas pautas do CONSUP. O Conselheiro Eduardo Marinho pediu a palavra 
para reiterar o pedido que ele fez na reunião do dia 29 de maio sobre a satisfação a 
ser dada à comunidade sobre a situação da reitoria e do professor Renato. 
Acrescentou que não viu nenhum informe nesse respeito e pediu a atualização dessa 
informação. A Presidente disse que o secretário Alécio esteve aqui na Reitoria e 
informou que a nomeação está na mesa da Presidente para ser assinada. Estão 
aguardando a convocação do professor Renato para dar posse. Concluiu, dizendo que 
não há outras informações. O Conselheiro Georges Rocha falou da assembleia com o 
comando estadual de greve, amanhã, para discutir a proposta de suspensão da greve 
no dia 14 e para construir o calendário de reposição de aulas para um retorno 
tranquilo. A Presidente perguntou se na próxima reunião do Conselho terá os 
calendários de reposição de aulas. O Conselheiro disse que acredita que sim e que 
vão fazer esforços nesse sentido. A Conselheira Dicíola Baqueiro pediu a palavra para 
dizer que não acredita que essa atribuição é para o Sindicato. Afirmou que o 
calendário é atribuição da Direção Geral e de Ensino de cada Câmpus e é construído 
em assembleia com a comunidade. O Conselheiro Georges Rocha disse que comando 
local de greve faz parte dos atores principais da greve junto com alunos e servidores e 
a não participação dele seria um retrocesso na gestão democrática. O Conselheiro 
Ricardo Cunha disse que não vê nenhum problema na participação de todos, inclusive 
do comando de greve. O entendimento dos Diretores é que essa atribuição do 
calendário é das direções junto com a comunidade. A Conselheira Elis Lopes disse 
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que o comando de greve não tem o dever de fazer o calendário, mas ele participa da 
construção em assembleia coletiva porque é o fórum legal para a elaboração do 
calendário. O Conselheiro Albertino Nascimento defendeu que o calendário é 
institucional. Disse que no Câmpus Salvador quem define é o colegiado formado pelos 
coordenadores de curso e chefes de departamento e que esse é o fórum, depois da 
proposta ser encaminhada pela Diretoria de Ensino ao grêmio e aos setores 
acadêmicos. O Conselheiro Georges Rocha questionou que, sendo assim, no Câmpus 
Salvador o comando de greve não será ouvido. O Conselheiro Albertino Nascimento 
relatou que na última greve o comando de greve sentou à mesa com a Direção de 
Ensino e a primeira fala foi elogiar o calendário apresentado pela Direção, o que podia 
ser confirmado pela professora Luzia Mota do Câmpus Salvador, presente nesta 
reunião. O Conselheiro Georges Rocha reafirmou a posição da Professora Luzia que, 
da Plenária, manifestou-se não confirmando a informação prestada pelo Conselheiro 
Albertino Nascimento. Acrescentou que está documentado, no acordo estabelecido 
pelo Comando Estadual de Greve junto com o professor Renato Anunciação e com a 
professora Aurina Santana, nas discussões sobre a agenda interna da greve, que a 
elaboração do calendário de reposição teria a participação dos Comandos Locais de 
Greve, em harmonia. Agora, declara o Conselheiro Georges, resta ver quais diretores 
irão cumprir este acordo estabelecido com a Reitoria do IFBA. A Conselheira Solange 
Perdigão disse que em Barreiras a decisão é feita em assembleia, mas percebe que 
isso não é um padrão. O Conselheiro Israel Fernando disse que o Conselho deve 
estabelece o padrão a ser adotado pelos Câmpus. O Conselheiro Albertino 
Nascimento afirmou que o Câmpus Salvador já tem Conselho de Câmpus. A Direção, 
a partir da suspensão da greve, sentará para elaborar o calendário e enviará a 
proposta com prazo para as sugestões da comunidade, salvo decisão superior. 
Concluiu, dizendo que foi sempre assim e que, antigamente, a proposta do sindicato 
era retirada em assembleia e não em comissão ou em comando de greve. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que a proposta sempre foi definida com a 
participação dos Comandos de Greve e tem documentos do SINASEFE que 
comprovam isso e a mudança dessa prática democrática é um retrocesso político na 
instituição. Afirmou que houve intransigência no Câmpus Salvador, inclusive ao 
reconhecer que há duas categorias: grevista e não grevista. Entende ser uma 
determinação superior porque foi algo decidido em reunião do comando estadual de 
greve com o Reitor Eleito e com a Reitora Pró-tempore, em reunião no dia 18 de 
junho, e o ministro irá aprovar isso em breve na negociação em curso com o 
SINASEFE. Disse que trará documentos, de 7, 8 anos atrás, de negociações de 
reposição de aulas que mostram que o encaminhamento era diferente do apontado 
pelo Conselheiro. O Conselheiro Israel Fernando disse que o Conselho do Câmpus 
Salvador ainda vai ter sua eleição no mês de agosto e que não pode esperar até lá 
para formar o calendário. Acrescentou que dizer que sempre foi assim não significa 
que não se possa mudar. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que o ponto em 
questão não faz parte da pauta desta reunião e que o Conselho é do Instituto como 
um todo. O Conselheiro Georges Rocha solicitou o áudio desta reunião e lamentou 
ocorrências como de alunos chamarem professores grevistas de vagabundos e outros 
fatos que precisam ser apurados. Afirmou que o sindicato vai ajudar as direções que 
forem abertas a isso para fiscalizar os colegas que não reporem as aulas. Afirmou que 
o sindicato colaborará para ter uma relação mais tranquila e uma reposição 
responsável. A Presidente agradeceu e disse que tem outra questão que é a 
negociação do não corte de ponto. Essa discussão foi para o CONIF e leva a formar 
com o SINASEFE uma relação de responsabilidade. A Presidente agradeceu ao 
relator e demais Conselheiros e encerrou a reunião às 17h. Conforme deliberado pelo 
Conselho na reunião do dia 09.06,14, a Presidente lembrou aos presentes que a 
próxima reunião ordinária do Conselho será dia 31.07.14.  
04.  O que ocorrer: não houve solicitações. 
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Saídas antecipadas: a Sra. Kátia Maria de Lucena – representante FECOMÉRCIO 
BA saiu da reunião às 11:45h; o Sr. Edilson Fortuna de Moradillo – representante 
UFBA, às 12h; o Conselheiro Edson Brito saiu às 16h.  
Substituição da Presidência: O Conselheiro Eduardo Marinho substituiu a Profª 
Aurina Santana das 10 às 10:10h e das 10:50 às 11h. 
Encerramento: A Senhora Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e o 
empenho com que realizaram os trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, foi dada 
por encerrada a reunião, às 17h. 
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