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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP  
     

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP 
 

ATA Nº 06 DE 31/07/2014 
 

 
 Local, data e hora: Aos 31 dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às nove 
horas e quinze minutos, teve início a 3ª Reunião Ordinária 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: Sra. Rejane Maria de 
Araújo Vago – representante do Ministério da Educação – MEC, Sr. Georges Souto 
Rocha – representante do SINASEFE, Sr. Ubiratan Félix Pereira dos Santos - 
representante da APUB e a Sra. Natália Sudsilowsky – representante da 
FECOMÉRCIO BA. Também integraram a mesa: a representante da Auditoria Interna 
do IFBA, Sra. Leila Mendes de O. Daltro; os representantes dos Diretores Gerais dos 
Câmpus do IFBA: Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior, prof. Epaminondas Silva 
Macedo, Prof. Arleno José de Jesus e Pedag. Dicíola Figueirêdo de Andrade 
Baqueiro; os representantes titulares do segmento Docente: Eduardo Marinho 
Barbosa, Fernando Augusto Pereira de Bulhões Carvalho, Rogério Batista da Rocha e 
Edson Machado de Brito; os representantes do segmento Discente: Esaú Santos 
Muniz Júnior, Douglas Santos Rodrigues, Hana Carolina Novaes M. Almeida e Jairo 
da Silva Mota; os representantes titulares do segmento Técnico-Administrativo: 
Luciano Cerqueira de Oliveira, Elis Fábia Lopes Cabral, Cássio Viana Santos, Paula 
Roberta Sá do Nascimento e Suzana Nascimento dos Santos. 
1. Ausências Justificadas: A representante da UFBA – Profª Maria de Lourdes Trino, 
o representante do Colégio de Dirigentes - Prof. Ricardo Cunha, o representante do 
segmento Docente - Israel Fernando Almeida, a chefe da Auditoria Interna  - Marlene 
Vilas Boas, e a representante do segmento Técnico-Administrativo - Solange Alves 
Perdigão justificaram ausência. Foram convocados os respectivos suplentes. Também 
foi registrada a ausência do servidor José Guilherme Duplat Alves, membro da CPA, 
que enviou atestado médico. 
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: A Presidente deu boas-vindas aos presentes e aos que 
acompanham a reunião à distância. Em seguida, a Presidente deu posse à Sra. 
Rejane Maria de Araújo Vago – representante do MEC, designada pela Portaria nº 
435, de 11.03.2014. Para tanto, foi feita a leitura do Termo de Posse pela secretária do 
CONSUP, Patrícia Garcia Rosa Vitorino, e a Conselheira empossada assinou o livro 
de Posse, assim como a Presidente e a secretária. A Conselheira Rejane Maria 
saudou os presentes. 
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: A Senhora Presidente passou a palavra para a 
secretária, Patrícia Garcia, que esclareceu ao Conselho que a Ata da reunião do dia 
09.06.14 foi enviada para apreciação prévia dos Conselheiros em 07.07.14 e, na 
reunião do dia 10.07.14, o Conselheiro Georges Rocha pediu correções na mesma, 
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ficando para aprovação na reunião de hoje. Já a Ata da reunião do dia 10.07.14 foi 
enviada para apreciação prévia dos Conselheiros em 24.07.14. Ambas foram trazidas 
para aprovação pelo Conselho, porém, foi enviada pelo Conselheiro Georges Rocha 
mensagem para o e-mail do CONSUP, às 00:39h de hoje, solicitando alguns 
acréscimos e não houve tempo hábil para fazê-los, haja vista a reunião estar marcada 
para as 9:00h. Portanto, a secretaria não poderá pedir a aprovação das Atas 
supracitadas, ficando esse ato para a próxima reunião. O Conselheiro Arleno José 
informou que o Conselheiro Georges Rocha perdeu um irmão esta semana e, 
possivelmente, isso justifica o envio da mensagem há poucas horas da reunião.  O 
Conselheiro Albertino Nascimento fez a proposição ao Conselho de que a apreciação 
prévia e o envio de alterações para ata de reunião realizada ocorra, daqui para frente, 
com antecedência mínima de 48h da data da reunião em que a mesma será 
submetida à aprovação do Conselho. A Presidente submeteu ao Conselho e os 
presentes, consensualmente, acataram. A Presidente, a pedido, passou a palavra para 
o Conselheiro Eduardo Marinho. O Conselheiro deu boas vindas à representante do 
MEC – Profª Rejane Maria, e perguntou sobre a nomeação do Reitor eleito, Prof. 
Renato da Anunciação, que ainda não ocorreu e se ela sabia informar sobre essa 
situação. Em resposta, a Profª Rejane Maria disse que na semana passada foi com a 
Reitora Pró-tempore - Aurina Santana de sala em sala em Brasília para acompanhar e 
pedir celeridade na nomeação de Prof. Renato da Anunciação. Admitiu que houve um 
problema documental no processo de Prof. Renato Anunciação, porém, já tinha sido 
elucidado e o processo estava na Casa Civil. Acrescentou que outros reitores eleitos 
estão na mesma situação de espera da nomeação, portanto, não é uma situação 
interna do IFBA. Concluiu que é testemunha do trabalho de Profª Aurina Santana no 
sentido de que ocorra logo essa nomeação. A Presidente aproveitou para explicar que 
o problema documental refere-se a um processo contra a Prefeitura, aberto pelo Prof. 
Renato da Anunciação, referente a um imóvel seu e nada mais. Dirigindo-se ao 
Conselheiro Eduardo Marinho, a Presidente disse que sempre de forma respeitosa o 
Conselheiro tem buscado informações atualizadas sobre a nomeação. A Presidente 
passou a palavra para o Conselheiro Albertino Nascimento que propôs uma moção de 
pesar deste Conselho por causa da morte da Prefeita de São Francisco do Conde 
,Rilza Valentim, que é do quadro docente do Câmpus Salvador – Coordenação de 
Química, por seu exemplo como educadora e referência em prol da educação pública 
de qualidade. O Conselho acatou e a moção foi encaminhada para a Câmara 
Municipal de São Francisco do Conde e para a família enlutada. A Presidente passou 
a palavra para o membro suplente da CPA, Sr. Márcio Cardoso Munduruca, que 
solicitou antecipação do 2º ponto da Pauta, referente à CPA, para o 1º ponto com a 
justificativa da comissão presente não participar da apreciação do início da Pauta. A 
presidente explicou que o primeiro ponto é uma demanda da Pró-Reitoria de Ensino - 
PROEN e já está presente a Pró-Reitora, Profª Lívia Simões, para a apresentação, 
sendo que a mesma precisará se ausentar em seguida para acompanhar familiar em 
tratamento de saúde. O Sr. Márcio Munduruca retirou, então, sua proposta. 
3. Ordem do dia: Teve início a sessão do CONSUP com a Pauta do dia. 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:  
 
Manhã: http://webconf2.rnp.br/p806nf1wbs2/ 
Tarde: http://webconf2.rnp.br/p3b3on5pd6b/ 
 
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.  
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3.1 Aprovação Coletiva das Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos nas 
formas Subsequente e Integrada ao Ensino Médio dos Câmpus do IFBA, 
vigentes até 2014. Apresentação:  PROEN.   A Pró-Reitora, Profª Lívia Simões, fez 
explanação sobre os esforços da PROEN junto aos Câmpus no intuito de regularizar a 
situação das matrizes curriculares que estão sendo aplicadas sem passarem pela 
PROEN e pelo CONSUP para aprovação. Isso tem gerado, entre outros problemas, 
irregularidades na emissão dos diplomas. Na tentativa de solucionar o problema é que 
foi acordado que os Câmpus mandariam suas matrizes com vigência até 2014 até 30 
de junho/2014 para a PROEN analisar as cargas horárias e encaminhá-las para 
aprovação coletiva no CONSUP. As matrizes enviadas constam no processo e 
algumas estão com pendências que ela passou a destacar para o Conselho. A 
Presidente perguntou ao Conselho sobre as matrizes sem pendências que constam no 
processo, se aprovam e, por unanimidade, foram aprovadas. Em seguida, a 
Presidente retornou a palavra para a Profª Lívia Simões que destacou as matrizes do 
Câmpus de Brumado, que sofreu alteração no nome do curso de Informática. O 
Conselheiro Albertino Nascimento defendeu que só a partir de 2015 o nome poderá 
ser mudado porque o curso foi realizado com o nome constante no projeto original 
aprovado. O Conselheiro Fernando Bulhões concordou para não gerar problemas 
jurídicos. A profª Lívia Simões destacou que as matrizes do Câmpus de Vitória da 
Conquista foram enviadas fora do prazo regimentar em função da greve e por motivo 
de doença do Diretor de Ensino, mas ele as enviou e ela gostaria de juntá-la para 
apreciação. O Conselho acatou e foram aprovadas junto às demais. Profª Lívia 
Simões perguntou ao Conselho qual o procedimento para as matrizes com 
pendências, a exemplo das do Câmpus Simões Filho, outras que não retornaram após 
a PROEN pedir solução de problemas aos Câmpus interessados e algumas que ainda 
não foram enviadas pelos Câmpus. A Presidente submeteu ao Conselho que pediu 
para as matrizes com pendência saírem da resolução coletiva, a priori, até que 
retornem sem problemas. Quanto às demais, a Presidente sugeriu que fossem 
adotados os mesmos procedimentos para os casos semelhantes já aprovados, porém, 
deve-se estabelecer um prazo para findar esse trabalho. A Presidente perguntou à 
secretária do CONSUP qual poderia ser esse prazo. A secretária, Patrícia Garcia, 
disse que poderá ser de 15 dias, justificando que a Resolução Coletiva sairá no prazo 
regimentar de 5 dias, podendo a ela serem agregadas as matrizes que chegarem até 
15 de agosto/14. Acrescentou que esse prazo também permitirá o desdobramento da 
Resolução Coletiva em mais de 100 resoluções individuais. Aproveitou para solicitar a 
correção da Planilha de Matrizes/Formas/Cursos/Vigências/Câmpus pela PROEN, 
para dela tirar as informações que estarão nas resoluções, para que não haja 
correções, a posteriori. A Pró-Reitora concordou e o Conselho também, por 
unanimidade. O Conselheiro Esaú Muniz relembrou o pedido da PROEN de não 
serem aprovados pelo Conselho Projetos e Alterações em Projetos com ajustes. A 
Pró-Reitora, Profª Lívia Simões, aproveitou para reiterar seu pedido, já encaminhado 
através do Memorando nº 198/2014/PROEN, para alterações no Regimento do 
CONSUP. A Presidente disse que será feita a discussão para reunião de revisão do 
Regimento. O Conselho marcará uma extraordinária exclusiva para tal. A Pró-Reitora 
se retirou da Reunião, agradecendo aos presentes. 
3.2 Esclarecimentos da CPA referentes ao Memo. nº 09/DDI/PRODIN, de 13.03.14. 
Apresentação: Comissão constituída pela Portaria nº 1408, de 13.10.11. Estão 
presentes os seguintes membros da comissão: Hilas Almeida, Márcio Munduruca, 
Lidiane Sommer e o presidente – Anderson Pignata. O membro da Comissão, Márcio 
Munduruca, com a palavra, falou da sua surpresa em ter sido convocado para esta 
reunião, sendo ele membro suplente. Pediu para ler o seu Parecer frente ao 
documento da DDI, embora este não tenha sido enviado previamente ao Conselho. 
Durante o relato de Márcio Munduruca, chegou para acompanhar o ponto, a chefe da 
DDI - Rivailda Argollo, às 10:20h. O membro da comissão defendeu que a CPA não 
seja destituída, mas que cumpra o seu mandato, desde que os suplentes sejam 
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chamados para atuar em substituição aos titulares que não estão participando. Ele 
expressou seu interesse em colaborar com os trabalhos da comissão desde quando 
isso seja delegado a ele. Rivailda Argollo pediu a palavra para responder ao membro 
da Comissão. Cumprimentou todos os presentes e disse que esteve na reunião 
anterior do CONSUP e foi postado para todos o documento da DDI sobre o relato do 
que vem ocorrendo. Lembrou que a DDI mais do que supervisiona a CPA, ela 
acompanha os trabalhos. Aproveitou para dizer que esteve na CPA de 2004 a 2010 e 
que a atual CPA, felizmente, foi eleita porque pessoas quiseram se candidatar. 
Acrescentou que se alguém está profanando por aí que ela quer continuar na CPA, ela 
aproveita o momento para dizer que não quer. Esclareceu que não viria a esta reunião 
porque entendeu que após a reunião passada, o Conselho deliberou ouvir a comissão 
e esse seria o momento da CPA. Mas veio com o chamado da Presidente. Entende 
que o momento não é para procurar culpados, mas a avaliação institucional está 
estagnada. Defendeu que o momento é de total transparência e todos os documentos 
da CPA estão publicados na Pasta do Intraifba. Disse que esse documento deveria ser 
lido com cuidado para não serem feitas acusações irresponsáveis, inclusive as ações 
do DDI para a avaliação Institucional, no sentido de que as coisas se encaminhassem. 
Disse que entende a colocação de Márcio Munduruca, enquanto suplente que não foi 
convocado. O Regulamento diz o papel da comissão e dos seus membros. Explicou 
que o termo “destituição” no documento da DDI foi a “gotinha d’água”, mas todos os 
encaminhamentos para solucionar a situação foram feitos. Afirmou que o IFBA não foi 
mais prejudicado porque a CSA do Câmpus de Salvador conseguiu produzir o relatório 
com os dados coletados e os cursos de Engenharia Química e de Radiologia foram 
aprovados. Em 2011 foi constituída a CPA e houve reunião on-line e nesse momento 
tiveram acesso ao relatório e de lá pra cá tem sido feito o acompanhamento pela DDI. 
Disse que sempre defendeu a autonomia da CPA. O Conselho aprovou a DDI e o 
Estatuto diz o papel da PRODIN de supervisionar a CPA. Ressaltou que a comissão 
constituída em 2011 não enviou nenhum relatório até 2013 e a preocupação é como 
concentrar esforços nesse momento e vislumbrar uma nova CPA para dar 
continuidade ao trabalho. Foi a primeira experiência e talvez deva se fazer um 
regulamento para CPA. O Presidente da CPA, Anderson Pignata, pediu a palavra e 
expôs que a ampliação do IFBA frente à formatação da CPA não é compatível, por 
isso a CPA não contempla a realidade institucional. Afirmou que trouxe cerca de 300 
folhas de documentos, que também não foram enviados previamente ao Conselho, 
das providências que foram tomadas na CPA. Defendeu que a CPA é uma comissão 
eleita e não pode estar subordinada a Pró-Reitorias. Propôs formar um grupo de 
trabalho  para verificar como a CPA funciona em outros Institutos e promover 
alterações para implementar a CPA do IFBA. Alegou que a banda larga não chega no 
interior e esse é um dos complicadores para os trabalhos da comissão que tem 
membros de vários Câmpus. Concluiu, dizendo que está à disposição. A Presidente do 
Conselho disse que esteve em reunião em Pernambuco e, na ocasião, a CPA do IFBA 
era referência no Brasil, portanto, não é preciso buscar referência fora deste Instituto e 
sim dentro. A Presidente reconheceu que a responsabilidade é conjunta sobre o que 
vem acontecendo com a CPA. O membro Márcio Munduruca pediu a palavra para 
dizer que não quis desmerecer o trabalho da CPA, nem está jogando fora tudo que já 
foi feito. O que ele defende é o direito de, como suplente, ser chamado a atuar, mas 
antes foi pedida a destituição da comissão pela DDI. Lidiane Sommer, com a palavra, 
agradeceu ao Conselho a participação no evento de validação do PDI e disse 
concordar com Márcio Munduruca que  os membros da comissão com dificuldade de 
trabalhar devam pedir para sair e os suplentes assumirem, mas apenas Alba Rogéria 
mandou memorando pedindo desligamento da comissão. Relatou que foi pedido e 
dado um estagiário para a comissão e este também não está atuando. Defende que os 
fatos devem ser apurados porque é dinheiro público que está sendo usado.  Anderson 
Pignata afirmou que se é para apurar os fatos, que Lidiane Sommer proponha a 
formação de uma comissão para isso. Lembrou que ela está em Salvador a pedido 
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dele, enquanto presidente da CPA, com a justificativa de facilitar o contato com a DDI. 
Lidiane Sommer reiterou o pedido de apuração dos fatos e que Márcio Munduruca 
assuma a presidência da comissão no lugar de Anderson Pignata. O Conselheiro 
Epaminondas Macêdo pediu, por questão de ordem, alegando que a discussão está 
dispersa, que a CPA, com seus titulares e suplentes, se reúna com a presença da DDI 
para tratar do assunto, faça um relatório para ser enviado previamente para 
conhecimento do Conselho com as demandas da comissão, também que seja 
informada a real situação da comissão para o Conselho. Defendeu que a CPA é 
autônoma para tomar essas medidas e solicitar os encaminhamentos. Rivailda Argollo 
afirmou que o objetivo é sanar o problema. O Conselheiro Fernando Bulhões pediu 
para que seja estipulada uma data para os encontros da CPA e DDI. Anderson 
Pignata disse que poderá retornar na próxima semana e que hoje mesmo podem se 
reunir. O Conselheiro Epaminondas Macêdo propôs que o relatório e a situação da 
comissão sejam enviados para o Conselho em 15 dias, e o ponto voltará na próxima 
reunião. A Presidente submeteu a proposta ao Conselho e obteve unanimidade na 
aprovação, com 20 votos. A CPA e Rivailda Argollo saíram da reunião às 12h. 
3.3 Calendários Acadêmicos do Ano Letivo de 2014. Relatora: Conselheira Paula 
Roberta Sá do Nascimento – representante do segmento Técnico-Administrativo. A 
relatora iniciou, informando que os calendários pós-greve não foram enviados pelos 
Câmpus à PROEN e, por isso ela manteve o seu Parecer inicial. Perguntou ao 
Conselho o que fazer. Acrescentou que os calendários dos Câmpus que o Sindicato 
informou que não aderiram à greve estão Ok. A Conselheira Elis Lopes disse que a 
relatoria foi inviabilizada para hoje. O Conselheiro Georges Rocha disse ter ficado 
surpreso com a colocação desse ponto nesta Pauta. Disse que os calendários de 
reposição de aulas ainda estão sendo discutidos e recomendar aguardar a 
recomposição dos calendários. A Presidente esclareceu que o Conselho poderá 
decidir sobre os calendários dos Câmpus que não participaram da greve, ou aprovar 
todos em bloco. O Conselheiro Esaú Muniz defendeu que sejam apreciados os 
calendários dos Câmpus que não aderiram à greve ou que participaram parcialmente. 
O Conselheiro Epaminondas Macêdo concordou com o Conselheiro. O Conselheiro 
Georges Rocha defendeu que a aprovação de em bloco, explicando que a PROEN 
não teria como fazer um planejamento para o Instituto como um todo, do ponto de 
vista acadêmico. A Presidente afirmou que postergar a aprovação dos calendários iria 
prejudicar os cursos semestrais e que 2 meses de greve é um tempo considerável. O 
Conselheiro Arleno José concordou. O Conselheiro Epaminondas Macêdo disse que é 
um sonho ter calendário único para todo o IFBA, ou na UNEB, na UFBA, por causa 
dos feriados dos calendários municipais e das greves. A relatora pediu ao SINASEFE 
que envie ofício informando os Câmpus que não aderiram à greve para anexar ao seu 
Parecer se forem apreciados os calendários dos Câmpus que não aderira à greve. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que enviaria e retirou sua proposta de apreciação 
em bloco dos calendários. A relatora apresentou seu relato e a proposta de aprovação 
dos calendários dos Câmpus que não entraram em greve foi submetida ao Conselho 
pela Presidente e obteve 22 votos favoráveis, unanimidade. Os demais calendários 
serão apreciados em reunião extraordinária a ser realizada em agosto/2014. 
3.4 Regimento dos grupos do Programa de Educação Tutorial do IFBA – PET.                  
Relator: Conselheiro Ubiratan Félix Pereira dos Santos – representante da APUB. O 
relator apresentou o seu Parecer favorável à minuta do Regimento encaminhado para 
apreciação do Conselho e que comparou com o Programa adotado pela UFBA. O 
Conselheiro Luciano Cerqueira disse que esse Regimento é todo feito de acordo com 
a legislação que rege o programa e que não há o que acrescentar. A Presidente 
submeteu ao Conselho e foi aprovado por unanimidade. A Presidente deu intervalo 
para o almoço, às 13:00h e o retorno ocorreu às 14:30h.  
3.5 Proposta de Regimento do Comitê de Idiomas do IFBA. Relatora: Conselheira 
Suzana Nascimento dos Santos - representante do segmento Técnico-Administrativo. 
A Presidente explicou ao Conselho que a Conselheira Solange Perdigão, havia pedido 
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vistas ao Processo do Regimento do Comitê de Idiomas, enviou o Parecer, mas não 
pôde estar presente por motivo de doença. Em função disso, foi convocada a sua 
suplente, Suzana Nascimento, que fará o relato. A relatora apresentou o parecer de 
Solange Perdigão para o qual não fez alterações por considerá-lo adequado. O 
Parecer é favorável ao Regimento e recomenda alguns ajustes que constam no 
mesmo. A Presidente submeteu ao Conselho e o Parecer foi aprovado por todos com 
01 abstenção.  
3.6 Projeto do Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo do Câmpus de 
Barreiras. Relator: Conselheiro Albertino Ferreira Nascimento Júnior – representante 
dos Diretores Gerais dos Câmpus. O relator pediu a retirada deste ponto da Pauta e 
apreciação na reunião ordinária de setembro/2014, justificando que o referido projeto 
segue os moldes tradicionais e legais, sendo o início do curso para o 2º semestre de 
2015. Ele indicou alguns ajustes a serem feitos pela comissão elaboradora do Câmpus 
Barreiras, seguindo a recomendação de não aprovação quando há pedido de ajustes. 
A Conselheira Dicíola Baqueiro pediu a palavra  e afirmou que tem tido muito cuidado 
na hora de implantar um curso e a gestão já assegurou tudo que é necessário para a 
implantação desse projeto. O Conselheiro Ubiratan Félix elogiou o cuidado de não 
implantar um curso que já é oferecido na região para não causar concorrência, como 
ocorreria se o Câmpus de Barreiras oferecesse Engenharia Civil que já é ofertado pela 
UFBA naquele município, mas escolheram implantar o curso de Arquitetura e 
Urbanismo. O Conselheiro Georges Rocha pediu para o Conselheiro Albertino 
Nascimento socializar as informações que recomendou ao projeto de Barreiras porque 
é de interesse para outros Câmpus e parabenizou o Câmpus de Barreiras. Isso foi 
passado à secretaria do CONSUP que enviou o documento do relator para todos os 
Conselheiros. O Conselho acatou o encaminhamento do Conselheiro Albertino 
Nascimento e o ponto virá na Pauta da ordinária de setembro/2014. 
3.7 Projeto do Curso Superior de Licenciatura em Computação do Câmpus de 
Jacobina. Relator: Conselheiro Edson Machado de Brito – representante do segmento 
Docente. O relator apresentou seu Parecer fundamentando a aprovação do referido 
curso, mas fez algumas pequenas recomendações que acredita não inviabilizem a 
aprovação do Projeto. A Conselheira Dicíola Baqueiro perguntou se o Projeto foi 
enviado com algum Parecer da PROEN. O relator disse que não veio esse Parecer. O 
Conselheiro Epaminondas Macêdo disse que o processo passou pela PROEN e voltou 
para Jacobina para ajustes, segundo o Parecer da PROEN. Após os ajustes, voltou 
para PROEN que o enviou para o Conselho. O Conselheiro Georges Rocha fez 
correção na LDB que é de 1996 e consta 2006. A Conselheira Dicíola Baqueiro 
esclareceu que queria só esclarecer como foi feito o encaminhamento. Perguntou se 
no caso do curso de Barreiras que saiu da Pauta houve o mesmo encaminhamento, se 
veio  para o Conselho direto ou via PROEN. A secretária do Conselho, Patrícia Garcia, 
respondeu que veio pela PROEN. O Conselheiro Georges Rocha pediu para ficar claro 
o procedimento. O Conselheiro Fernando Bulhões perguntou se consta no projeto a 
previsão de docentes. O relator disse que pede a inclusão, observando a nova 
resolução de Carga-Horária. O Conselheiro Fernando Bulhões disse que é recorrente 
a falta dessas informações dentro dos projetos entregues aqui. Pediu para se incluir 
uma regra para constar nos Projetos. O Conselheiro Cássio Viana achou curto o 
período de um ano para coordenação, por entender que prejudica os alunos. O relator 
explicou que o período de uma no é para colegiado e para coordenador de curso não 
está especificado no projeto. O Conselheiro Albertino Nascimento perguntou qual é o 
itinerário que cada relator faz para construir seu Parecer. Acrescentou que não relatou 
o projeto de Barreiras por causa da fala recorrente do Conselheiro Fernando Bulhões 
e leu parte do seu Parecer que estava pronto para mostrar que uma coisa é pedir 
professor e outra é conseguir o que se pede. O Conselheiro disse que a crítica feita ao 
próprio Conselho precisa ser acatada e pediu que os Conselheiros sejam coerentes. 
Reconheceu que cada projeto deve ser encaminhado com Parecer da Pró-Reitoria 
interessada. O relator perguntou a partir de quando vai se adotar o Parecer da Pró-
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Reitoria, anexado ao processo. A Presidente disse que a secretária do Conselho 
informou que todos os Projetos são enviados pelas Pró-Reitorias.  A Presidente abriu 
a votação e obteve 17 votos favoráveis ao Parecer do relator com 01 abstenção. 

3.8 Alterações no Projeto do Mestrado Profissional em Educação, aprovado pela 
Resolução nº 22, de 29.04.14, e que passa a denominar-se Mestrado Profissional em 
Educação, Diversidade e Natureza, aprovado, ad referendum, pela Resolução nº 35, 
de 27.05.14.  Relator: Conselheiro Eduardo Marinho Barbosa - representante do 
segmento Docente. O relator, com a palavra, pediu desculpas por ter colocado Sr. 
Presidente, no documento porque pensou que a Presidente continuaria em viagem. 
Leu o seu Parecer e comentou que o documento não retornou ao relator após a 
revisão do projeto pela comissão elaboradora, quando emitiu seu primeiro parecer, 
dada a urgência no prazo de submissão do Projeto, o que justifica ter sido aprovado 
ad referendum. Ressaltou que agora, ao proceder à análise do presente projeto, se 
observa que as alterações foram muito além das recomendações feitas por esta 
relatoria, a princípio. Houve mudanças no título do projeto, inclusão de sumário, 
preenchida as informações sobre gestores institucionais, anteriormente deixadas em 
branco, reduziu a integralização do curso de 32 para 24 créditos, alterou-se o nome de 
todas as disciplinas, foram revistas informações acerca da cooperação e intercâmbio 
institucional, além de outra série de mudanças que se encontra configurado na 
descrição do documento. Ao comparar o projeto anterior com o atual, nota-se uma 
adequação nesta nova versão muito maior entre o que a CAPES exige e o que se 
encontra delineado nas 13 telas que discorre sobre a presente proposta do curso. O 
projeto atual faz definição das linhas de pesquisa e da estrutura curricular do curso 
que se encontra organizada em eixos temáticos, os quais agregam as disciplinas 
obrigatórias e as eletivas, além dos ateliês, introduzido como mais uma inovação no 
novo projeto. Os ateliês de projetos funcionarão como espaços catalisadores de 
encontros de todos os mestrandos e docentes do curso, objetivando a elaboração, a 
partilha e o aprimoramento coletivo dos projetos individuais. Também foi feita 
descrição mais detalhada sobre a estrutura física, recursos bibliográficos e de acesso 
à internet. Raros erros de digitação foram marcados de amarelo ao longo do 
documento para uma correção final. O presente projeto foi intensamente aprimorado, 
tanto na forma quanto no conteúdo, cabendo à Comissão Elaboradora receber 
merecidos elogios dessa relatoria. O voto do relator, diante da análise feita e 
considerando que a oferta à sociedade do Mestrado Profissional em Educação, 
Diversidade e Natureza do Câmpus de Porto Seguro passará ainda pelo crivo dos 
avaliadores da CAPES, é pela aprovação das mudanças realizadas ao presente 
projeto em pauta. A Presidente submeteu ao Conselho que foi aprovado com 19 votos 
favoráveis, unanimidade. 
3.9 Proposta do Plano de Qualificação Institucional – PQI e das Normas de 
Afastamento de Servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação 
para Qualificação e Capacitação. Apresentação: Comissão reconduzida pela 
Resolução nº 43, de 18.06.14. O presidente da Comissão, prof. José Mário fez o relato 
das minutas enviadas para apreciação do Conselho. Estavam presentes também: 
Henrique Porto e Ronaldo Bruno Ramalho, membros da Comissão. Prof. José Mário 
justificou a ausência dos demais membros. Após apresentação das minutas, a 
Presidente submeteu ao Conselho. O Conselheiro Georges Rocha, com a palavra, 
parabenizou o relator pelo trabalho em equipe e lembrou que foi relator do último PQI 
em 2008-2012 e fez um relato que foi considerado exagerado, por ter 7 páginas, no 
qual pedia que não fosse aprovado o PQI porque não aparecia a expressão técnico-
administrativo e uma série de outros problemas, apesar do esforço da Profª Núbia na 
elaboração. Acrescentou que a Profª Aurina Santana, na época, pediu para ele 
reconsiderar o seu Parecer, por uma exigência legal, porque o documento seria 
revisto. Mais tarde ele teve uma surpresa, quando foi convidado pelo Prof. Alécio 
Trindade para participar de uma comissão em Brasília para analisar projetos de 
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MINTER e DINTER. Infelizmente, a nenhum projeto do IFBA foi aprovado, inclusive 
um projeto bem interessante do Câmpus de Simões Filho que era um DINTER de 
Petróleo. No horário do café, ele ficou sabendo que um dos aspectos que impediu a 
aprovação foi a ausência do PQI na página da Instituição, além de outros parâmetros. 
O Conselheiro continuou dizendo que o presidente da comissão relativizou a 
importância do PQI e ele quer fazer a correção porque o PQI é instrumento de 
avaliação das agências de fomento. Na proposta atual, novamente ele viu que só na 
página 7 da minuta usa a expressão ‘técnico-administrativo’. Acha que se perdeu 
muito tempo falando do histórico da Instituição e no preâmbulo sobre a importância da 
qualificação no serviço público e é pobre, não foi feita uma avaliação diagnóstica no 
IFBA. Houve evolução no IFBA quanto à qualificação, apesar dos percalços, mas são 
apresentados dados relativos para a qualificação e não são alterados os números ao 
longo dos anos, justificando o aumento do número de servidores. Não tem um quadro 
do que aconteceu no IFBA na política de qualificação. Ressaltou que no item política 
de pesquisa e de pós-graduação ele esperava uma análise mais criteriosa do ponto de 
vista prospectivo, por ser uma área nova para o Instituto. Esse é um desafio que o 
Prof. Daguinino fala em seus livros e a tese da Profª Luzia Mota sobre o estudo da 
pesquisa na rede, são citados em todo o Brasil, não aparecem na proposta. Prof. 
Daguinino fala da oportunidade que os Institutos Federais têm de fazer de uma forma 
diferenciada das Universidades a pesquisa e a pós-graduação. Concluiu dizendo que 
o documento é pobre para a política pública do Instituto e pediu desculpas ao Prof. 
José Mário. Acrescentou que os objetivos são poucos e as metas estão subjetivas, 
vagas, porque faltam números, base conceitual e um diagnóstico mais claro da 
realidade. Faltam informações sobre grupos de pesquisas que estão atuando e porque 
foram escolhidas as áreas elencadas. Concluiu que foi procurado ontem por um 
membro da comissão que disse que não tem sido convidado para se reunir. Perguntou 
o que aconteceu e disse que é obrigado a pedir vistas. A Presidente disse que, depois 
do Conselheiro desqualificar todo o trabalho apresentado, deve mesmo pedir vistas 
para dar a sua contribuição. O Conselheiro disse que não está desqualificando o 
trabalho e disse que não vai pedir vistas porque acredita que o procedimento correto é 
a comissão preparar uma proposta e submeter a uma apreciação pública. Caso isso 
não seja aprovado, ele pedirá vistas, já que é um documento de grande importância e 
diz respeito à política que será adotada pelo Instituto a longo prazo. O Conselheiro 
Epaminondas Macêdo disse que já houve pedido de vistas uma vez acerca desse 
processo. O Conselheiro Albertino Nascimento concordou que, uma vez tendo 
ocorrido o pedido de vistas pelo ex-conselheiro Fábio Lemos, não cabe outro pedido. 
Defendeu que agora cabe apenas aprovar ou não, respeitando o Regimento do 
CONSUP. A Conselheira Elis Lopes pediu a palavra e perguntou qual é a composição 
da comissão, se tem outro técnico além de Henrique Porto e como foi a metodologia 
de trabalho adotada para se chegar até aqui. Pediu uma representatividade maior dos 
técnicos na comissão e que essa falta se reflete no documento elaborado. Disse que o 
orçamento precisa ser incluído no documento. As demandas de qualificação também 
não aparecem. No preâmbulo da capacitação no IFBA, na página 7, só aparece o 
quadro de qualificação dos docentes e não consta o segmento técnico-administrativo. 
Concluiu dizendo que o segmento técnico-administrativo precisa se sentir contemplado 
no documento. A Conselheira propôs que as duas minutas sejam submetidas à 
comunidade e depois venham para apreciação do Conselho. O Prof. José Mário disse 
que a composição da comissão foi retirada aqui no CONSUP e que não trouxeram 
para aprovação os documentos como sendo definitivos, eles podem ser submetidos à 
consulta da comunidade como ocorreu com o PDI. Defendeu que os dois documentos 
não devem ser aprovados e têm muitas lacunas, devendo ser encaminhados à 
comunidade. O Conselheiro Esaú Muniz concordou que primeiro devem ser 
submetidos à comunidade os documentos e não aprová-los hoje. O Conselheiro 
Eduardo Marinho disse que na apresentação do Prof. José Mário ele viu alguns pontos 
para melhoria do documento e o considera passível de receber contribuições. 
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Observou que no debate entre os Conselheiros há uma série de interrogações e a 
Instituição sendo também de ensino superior precisa ter o planejamento estratégico 
voltado para tal. Lembrou que houve o PPI, há três anos, agora teve o PDI, do qual 
participou parcialmente e viu um quantitativo muito pequeno da comunidade. Questões 
menores de simpatia e de antipatia têm trazido entraves e defendeu que é preciso 
encontrar meios para resolvê-los. Propôs como ideia ao próximo Reitor, que se 
comece 2015 colocando um recurso para uma empresa externa rever todo o 
planejamento estratégico institucional. Disse que o Prof. José Mário é uma referência 
internacional de pesquisa e na produção científica. Uma plenária aberta, não só 
atrelada às questões políticas, mas comprometida com a melhoria do Instituto é o que 
acredita ser o anseio de todos. A Presidente concordou e agradeceu o 
pronunciamento do Conselheiro. O Conselheiro Epaminondas Macêdo reiterou que, 
aprovando ou não o PQI e as Normas, não caberia o pedido de vistas mais uma vez, 
de acordo com o Regimento, embora ele não seja contra o pedido de vistas em 
processo. O Conselheiro Georges Rocha afirmou que o Art. 25 do Regimento do 
CONSUP não está claro. O Conselheiro Epaminondas Macêdo pediu esclarecimento 
sobre o assunto. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que quer ter muita 
tranquilidade para fazer essa fala para ajudar, ao invés de tumultuar mais a situação. 
Afirmou que não se pode apagar a história desse Conselho. Lembrou que quando a 
comissão elaboradora do Regimento do CONSUP foi formada aqui, ficou claro e 
definido que o Regimento era para garantir a objetividade desse Conselho e ter 
salvaguardas. O que ficou acertado e vem sendo praticado até hoje, segundo o 
Conselheiro, é: para cada processo se pede vistas apenas uma vez. Disse que os 
Conselheiros têm que ser coerentes e não oportunistas, querendo mudar a regra do 
jogo a cada discussão. Relembrou que nada foi feito às escuras, pra ninguém 
participar quando da formação e elaboração do Regimento. Afirmou que o processo foi 
amplo e aberto, a comissão foi formada aqui no CONSUP em reunião transmitida. 
Concluiu que a história desse Colégio deve ser respeitada. O Conselheiro 
Epaminondas Macêdo disse que o Art. 25 do Regimento do CONSUP é dúbio, mas se 
sente esclarecido com o que vem sendo praticado, portanto, devem aprovar ou não o 
PQI e as Normas, de acordo com as regras costumeiras. Acrescentou que há no 
documento várias passagens que se referem aos técnicos administrativos, 
trabalhadores e servidores. Acredita que a leitura apressada impediu alguns de verem 
isso. Ressaltou que considera uma brincadeira, na discussão de um documento de 
grande importância como esse, se preocupar em quantas vezes se fala em técnico-
administrativo e que esse tipo de observação estimula a dicotomia entre as carreiras. 
Acredita que o pedido de vistas agora mais prejudicaria do que ajudaria. Lembrou que 
o documento da Carga-Horária foi discutido em várias reuniões. Propôs que haja um 
artigo na Norma apresentada para cada Câmpus definir o recurso que será destinado 
à qualificação de servidores como ajuda de custo, para quando forem fazer cursos fora 
da sua cidade. Isso é o que vai viabilizar o projeto. Concluiu, dizendo que essa rubrica 
já existe, mas para pessoas jurídicas e não para pessoas físicas. Defendeu que seja 
adotada a mesma metodologia da discussão da Resolução 13/2008 e as propostas 
devem passar pelo crivo da comunidade. O Conselheiro pediu a aprovação das 
propostas, justificando que estas são passíveis de acompanhamento e alterações. O 
Conselheiro Jairo Mota concordou com a Conselheira Elis Lopes e disse que o 
documento não pode ser aprovado como está e, quanto ao pedido de vistas, disse que 
caberá a qualquer Conselheiro, de acordo com o Regimento do CONSUP. Para ele o 
que vale é o que está escrito. O Conselheiro Georges Rocha se dirigiu ao Prof. José 
Mário dizendo que, se a sua fala foi dura, o professor soubesse que não tem nada de 
pessoal e pediu para separar as questões técnicas das pessoais. Pediu desculpas, se 
foi enérgico na sua primeira colocação, e concordou com o Conselheiro Epaminondas 
Macêdo quando disse que esse documento já vem há muito tempo sendo tratado e é 
uma demanda não só dos técnicos administrativos, mas é uma política pública para o 
IFBA. Defendeu que, se a capacitação dos técnicos é o que precisa melhorar, isso é o 
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que deve aparecer em destaque no documento. Discordou do Conselheiro Albertino 
Nascimento, dizendo que se a cada momento precisa ser interpretado o Regimento do 
CONSUP, é melhor rasgar o documento. Admitiu que agora o pedido de vistas não 
ajudaria e que o documento inicial da comissão é o ponto de partida. Concordou que 
fossem colocadas para a consulta pública as minutas e depois submetidas ao 
Conselho. O Conselheiro se ofereceu para ajudar a comissão e pediu para não serem 
votados os documentos porque são política pública que devem ser aprovadas não 
com diferença de 1 ou 2 votos, mas devem ser aprovadas por consenso no Conselho. 
O Conselheiro Cássio Viana disse que no documento apresentado pelo Prof. José 
Mário está claro que deve passar pelo crivo da comunidade, portanto, a comissão não 
está passando um documento acabado. Também o Conselheiro disse que se sentiu 
contemplado pela fala do Conselheiro Epaminondas Macêdo sobre inclusão dos 
recursos para a capacitação. A Conselheira Dicíola Baqueiro elogiou a fala do 
Conselheiro Epaminondas Macêdo sendo favorável aos técnicos administrativos 
porque ela é técnica e percebe que é velado no ambiente da Instituição esse 
tratamento diferenciado. Lembrou que pediu o RSC para os técnicos administrativos e 
isso não foi contemplado na Pauta da greve, embora ela colocasse em reunião do 
CONSUP durante a greve algumas vezes esse pedido. Sentiu que em outros espaços 
também há esse tipo de tratamento diferenciado, a exemplo do que ocorreu quando foi 
fazer o convênio para a pós-graduação na UFBA e ela teve que exigir que fossem 
incluídos os técnicos para assinar o convênio. Pediu que fossem feitos os acréscimos 
nas propostas e as considera muito genéricas, dessa forma não contemplam os 
técnicos. A Conselheira Elis Lopes pediu apoio ao SINASEFE para, assim como fez 
com a Resolução de Carga-Horária, o sindicato ajude para mobilizar e informar os 
técnicos do IFBA. Sugeriu que a comissão adote a mesma metodologia de trabalho 
para o PPI. Defendeu a aprovação e que a comissão apresente ao Conselho a 
metodologia para consulta aos Câmpus. O Conselheiro Fernando Bulhões disse que 
desde que está no CONSUP foram apontadas 3 falhas no Regimento do Conselho e 
tem que se arranjar tempo para rediscuti-lo para evitar mais problemas. Acrescentou 
que o Conselheiro que pediu vistas a primeira vez desse processos deveria estar aqui 
fazendo a defesa. O Conselheiro Georges Rocha disse que o Conselheiro concluiu o 
trabalho e não faz mais parte do Conselho. O Conselheiro Fernando Bulhões 
questionou aprovar o processo para depois toda a comunidade fazer vistas. Não 
entende como consulta pública o que vai ocorrer. Para ele, consulta pública é para 
aprovar ou não o documento, mas o que vai ocorrer é colher contribuições que podem 
alterar todo o projeto e começar tudo do zero aqui no CONSUP. Disse que não viu 
nada no documento que diga que ele pode ser alterado com o tempo e precisa constar 
esse dispositivo. Defendeu que o documento não seja aprovado hoje. O Conselheiro 
Albertino Nascimento disse que se a fala inicial do Conselheiro Georges Rocha fosse 
como a última, tirando o tom de ameaça com o pedido de vistas, teria evitado toda 
essa confusão. O Conselheiro disse que o cerne da questão é ter o PQI o mais rápido 
possível. Indicou que uma alternativa é retirar da Pauta, encaminhar para a comissão 
as propostas do Conselho, alguns dados precisam ser colhidos do Relatório de Gestão 
e das Pró-Reitorias, a comissão colher as contribuições da comunidade, finalizar as 
propostas e depois as enviar para o Conselho apreciar na próxima reunião ordinária 
ou extraordinária. O Conselheiro Georges Rocha disse que suas condições 
emocionais esta semana não estão boas e reiterou seu pedido de desculpas ao Prof. 
José Mário, mas disse que não retira uma vírgula da análise técnica que fez. Pediu 
que sempre que fosse feita aprovação de políticas públicas no CONSUP os 
documentos fossem submetidos à comunidade. Defendeu que deveria ser uma regra 
consultar os pares. Disse que não recebeu nenhum convite no SINASEFE para 
participar de reuniões da comissão do PQI que tem uma representação do sindicato. 
Solicitou que o Prof. José Mário continue na presidência da comissão e ele vai entrar 
pelo sindicato, para que o documento conste na página do Instituto com brevidade. A 
Presidente se dirigiu ao Conselheiro Georges Rocha e disse que ele contribui muito 



11 

 

com o Conselho e é muito competente, mas a forma como ele se dirige aos outros 
deixa a desejar, porque nas falas o Conselheiro coloca as pessoas “abaixo do chinelo” 
quando desqualifica o trabalho. Defendeu que se pense antes de falar e que não 
ofenda as pessoas, evitando o rebuliço que se cria. Concluiu, dizendo que tem certeza 
que não é essa a intenção do Conselheiro, mas ele, às vezes, ofende o colega sem 
querer pelo destempero. O Prof. José Mário, com a palavra, disse que a comissão 
precisa ser recomposta e desde já se coloca à disposição, mas não gostaria de 
presidir a comissão. Também pediu para consultar os demais membros para ver quem 
deseja participar dessa recondução. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que o 
documento precisa ser concluído em 2014 e precisa voltar até a próxima ordinária. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que poderia voltar em agosto esse ponto na 
extraordinária que haverá para apreciação dos Calendários. Propôs que a Comissão 
abra dentro de 15 dias espaço na rede para as contribuições da comunidade. Mas 
retirou a proposta, dada a necessidade de tempo para consulta à comunidade, ficando 
para a próxima reunião ordinária. A Conselheira Elis Lopes retirou a proposta de que a 
comissão enviasse a metodologia de trabalho para o CONSUP, visando abreviar o 
tempo para conclusão do trabalho. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que a 
metodologia fica a cargo da comissão e substituir os membros da comissão que não 
estão participando. O Conselheiro Georges Rocha fez o apelo para Prof. José Mário 
permaneça na presidência da comissão e o professor aceitou. Esclareceu que o aluno 
da comissão não é mais aluno do IFBA e o representante do SINASEFE poderá ser 
substituído por ele. Os membros presentes: Luiz Gustavo, Henrique Porto e Ronaldo 
Bruno confirmaram participação na comissão. A Presidente pediu para enviarem 
documento com a nova composição da comissão para a Secretaria do Conselho. A 
servidora Ângela Marnet, presente nesse momento na reunião, e o Conselheiro Jairo 
Mota foram indicados para integrarem a comissão, substituindo os nomes de Paulo 
Nilo e de José William Oliveira, respectivamente.   
04.  O que ocorrer:  
4.1 A Presidente informou que a comissão de acompanhamento da Resolução de 
Carga Horária não enviou o nome do presidente, como acordado na última reunião. O 
Conselheiro Georges Rocha indicou o Conselheiro Fernando Bulhões para a 
presidência da Comissão. O Conselheiro aceitou e os demais membros do Conselho 
que fazem parte dessa comissão acataram. 
4.2 A Conselheira Paula Roberta Sá informou ao Conselho que irá se ausentar das 
suas atividades no Instituto a partir do dia 27 de agosto para acompanhar sua mãe 
que será submetida a uma cirurgia. Sugeriu que pudesse continuar relatando os 
Calendários Acadêmicos na próxima reunião e, para tanto, ela sugere as datas de 25 
e 26 de agosto/14. A Presidente e o Conselho concordaram que o ideal seria ela 
continuar relatando esse ponto e que a data da reunião extraordinária seria marcada 
depois que a PROEN fosse contatada e definissem a data limite para envio dos 
Calendários dos Câmpus que participaram da última greve. A Conselheira perguntou 
sobre a Política de Assistência Estudantil e as Normas da Política que foram 
aprovadas e não estão publicadas no espaço do CONSUP junto à Resolução nº 
23/2014. A Presidente passou a palavra para a secretária do Conselho, Patrícia 
Garcia, que explicou que os documentos foram aprovados com pedidos de ajustes e 
foram enviados à PROEN para atender as recomendações do Conselho. Porém, a 
PROEN enviou pedido de revisão ao Conselho, considerando não poder atender aos 
pedidos de recomendações e que como foram aprovados estão impraticáveis. A 
PRPGI também informou que pediria revisão dos documentos aprovados. Em função 
disso, não foram publicados. O Conselheiro Albertino Nascimento explicou outro 
complicador: o MEC jogou na rubrica da Assistência Estudantil tudo o que diz respeito 
a estudantes. Agora precisa ser feito o recorte. É preciso ajustar essa nova 
metodologia que o MEC está fazendo com o recurso na Política e na Norma. A 
Presidente disse que esse ponto também precisa voltar para a extraordinária de 
agosto, dada a urgência. O Conselho acatou. 
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4.3 O Conselheiro Fernando Bulhões fez um comentário sugerindo a indexação dos 
documentos anteriores do CONSUP para os Conselheiros poderem fazer uma 
pesquisa inteligente, resgatando o histórico dos processos. Ele não sabe como poderá 
ser encaminhada tal proposta e como se dará a sua implementação, mas disse que há 
dificuldade em resgatar as informações. O Conselheiro Georges Rocha concordou 
com o Conselheiro. 
4.4  O Conselheiro Georges Rocha informou ocorrerá do dia 08 a 10.09.14, em Vitória, 
vai ocorrer o 8º Encontro da CIS dos IFES e das UFS e pediu apoio financeiro da 
Reitoria do IFBA para enviar uma delegação de técnicos do Instituto ao encontro para 
reorganizar o funcionamento da CIS no IFBA. Pediu para os técnicos Conselheiros 
divulguem isso e participem. 
Saídas antecipadas: a Sra. Natália Sudsilowsky – representante FECOMÉRCIO BA 
saiu da reunião às 12:45h; o Sr. Ubiratan Félix – representante da APUB saiu às 13h e 
a Sra. Rejane Maria de Araújo Vago – representante do MEC saiu às 18:50h. 
Substituição da Presidência: O Conselheiro Eduardo Marinho substituiu a Profª 
Aurina Santana das 10:00 às 10:05h e das 11:00 às 11:05h. 
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 19: 20h. 
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