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 Local, data e hora: Aos 26 dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 10 
horas e quinze minutos, teve início a 4ª 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 do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Renato da 
Anunciação Filho, designado pelo Decreto do Ministério da Educação - MEC de 12 de 
agosto de 2014, publicado no Diário Oficial da União – DOU  de 13 de agosto de 2014, 
nº 154, Seção 2, integraram a mesa: a representante da Auditoria Interna do IFBA - 
Sra. Marlene Vilas Boas; os representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA 
- Prof. Albertino Ferreira Nascimento Júnior, Prof. Epaminondas Silva Macedo, Prof. 
Ricardo Almeida Cunha, Prof. José Roberto Nunes Costa e a Pedag. Dicíola 
Figueirêdo de Andrade Baqueiro; o representante titular do segmento Docente – Prof. 
Eduardo Marinho Barbosa; os representantes do segmento Discente - Esaú Santos 
Muniz Júnior e Douglas Santos Rodrigues; os representantes titulares do segmento 
Técnico-Administrativo - Luciano Cerqueira de Oliveira, Paula Roberta Sá do 
Nascimento e Solange Alves Perdigão e os suplentes Eriswagner Matos Soares e 
José Antônio Menezes de Oliveira Dias. 
1. Ausências Justificadas: A titular da Unidade de Auditoria Interna - Marlene Vilas 
Boas, justificou ausência para o turno vespertino, no qual a Auditoria seria 
representada pela Sra. Leila Mendes de O. Daltro. Os representantes do segmento 
Técnico-Administrativo: Elis Lopes justificou ausência por estar em férias e Cássio 
Viana por estar acompanhando tratamento de saúde de familiar. Foram convocados 
os respectivos suplentes. As representantes da FECOMÉRCIO BA – Sra. Natália 
Sudsilowsky e Kátia Lucena justificaram ausência por estarem em reunião de 
Planejamento no SENAC. Também foi registrada a ausência do Prof. Edson Brito em 
função da perda do embarque para esta cidade. 
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: O Presidente deu boas-vindas aos 13 Conselheiros  
presentes, à Chefe da Auditoria Interna e aos que acompanham à distância esta 
reunião, ao tempo em que informou a falta de quórum para dar início aos trabalhos de 
apreciação dos processos constantes na Pauta. Foram feitas ligações aos 
Conselheiros ausentes e apenas o Conselheiro discente Israel Fernando informou que 
poderá vir na parte da tarde. O encaminhamento então seria dar posse ao Conselheiro 
José Antônio e passar a Pauta para a próxima ordinária do CONSUP, concluiu o 
Presidente. O Conselheiro Albertino Nascimento propôs que fossem feitas discussões 
dos temas, ainda que não houvesse votação para aprovação. O Conselheiro Luciano 
Cerqueira propôs que a reunião fosse suspensa e reiniciada à tarde. O Presidente 
submeteu ao Conselho que aprovou que seja dada posse ao Conselheiro José 
Antônio e retornassem à tarde. O Conselheiro Eduardo Marinho informou que terá aula 
à noite e, por isso, poderá ficar até às 17h. O Presidente salientou que irão cumprir o 



Regimento do Conselho, encerrando os trabalhos até às 18h. Realizou a posse do 
representante suplente do segmento Técnico-Administrativo - José Antônio Menezes 
de Oliveira Dias, 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 o Presidente e a 
secretária. A reunião foi suspensa até às 13h. O expediente foi reiniciado às 13:30h 
com o quórum de 15 Conselheiros. 
Composição da Mesa: Sob a Presidência do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Renato da 
Anunciação Filho, designado pelo Decreto do MEC de 12 de agosto de 2014, 
publicado no Diário Oficial da União – DOU  de 13 de agosto de 2014, nº 154, Seção 
2, integraram a mesa: a representante da Auditoria Interna do IFBA - Sra. Leila 
Mendes de O. Daltro; o representante da sociedade civil - SINASEFE – Prof. Georges 
Souto Rocha; os representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA - Prof. 
Albertino Ferreira Nascimento Júnior, Prof. Epaminondas Silva Macedo, Prof. Ricardo 
Almeida Cunha, Prof. José Roberto Nunes Costa e a Pedag. Dicíola Figueirêdo de 
Andrade Baqueiro; o representante titular do segmento Docente – Prof. Eduardo 
Marinho Barbosa; os representantes do segmento Discente - Esaú Santos Muniz 
Júnior, Israel Fernando Almeida de Santana e Douglas Santos Rodrigues; os 
representantes titulares do segmento Técnico-Administrativo - Luciano Cerqueira de 
Oliveira, Paula Roberta Sá do Nascimento e Solange Alves Perdigão e os suplentes 
Eriswagner Matos Soares e José Antônio Menezes de Oliveira Dias. 
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: O Senhor Presidente submeteu ao Conselho a 
aprovação das Atas, previamente enviadas aos Conselheiros pela Secretaria do 
CONSUP, das reuniões realizadas nos dias 09.06.14 e 10.07.14, que sofreram ajustes 
propostos pelo Conselheiro Georges Rocha, e da reunião realizada no dia 31.07.14. 
Os Conselheiros aprovaram por unanimidade as três Atas que passaram a ser 
assinadas. 
3. Ordem 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/p9qxc3zx484/ 

Tarde:  http://webconf2.rnp.br/p4a70mpmfe6/ 
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. O Presidente iniciou os trabalhos fazendo a leitura da Pauta. O 
Conselheiro Epaminondas Macêdo pediu a antecipação do último ponto, justificando 
consulta médica às 17h. O Presidente submeteu ao Conselho que aprovou a inversão. 
O Presidente solicitou que os relatores ficassem atentos ao tempo de 20 minutos 
estabelecido no Regimento do CONSUP para suas explanações. 

3.1 Autorização para matrícula de alunos no 2º módulo do PROFUNCIONÁRIO, 
embora tenham sido reprovados no 1º módulo. Relator: Conselheiro Epaminondas 
Silva Macêdo. O relator fez apresentação do seu Parecer, lendo-o na íntegra e sem 
interrupções, conforme consta no Processo nº 23278.001638/2014-17. Defendeu a 
aprovação da proposta da PROEN, sendo que a mesma está de acordo com o 
Programa Pedagógico Institucional – PPI. Porém, fez um acréscimo à proposta original 
para que a presente aprovação seja em caráter permanente e  válida em casos futuros 
e semelhantes ao do Programa PROFUNCIONÁRIO. Após o relato, o Presidente abriu 
para manifestação dos Conselheiros, observando o tempo de 2 minutos para cada 
inscrito, conforme Regimento do CONSUP. O Conselheiro Georges Rocha, com a 
palavra, perguntou se o convênio do PROFUNCIONÁRIO passou pelo CONSUP e 
caso tenha havido renovação, afirmou que precisa passar pelo Conselho. Também 



perguntou se o público alvo do programa é só externo, qual o número de alunos 
inscritos e onde estão registrados. O relator disse que não participou da comissão que 
criou o convênio e a PROEN poderia responder às perguntas feitas, já que ele, como 
relator, apenas recebeu o processo sobre a autorização da matrícula no 2º módulo 
para alunos que foram reprovados em pelo menos uma disciplina do 1º módulo, em 
função da oferta dessas disciplinas só virem ocorrer em 2015 e os alunos ficariam sem 
aulas nesse ínterim. O Presidente explicou que esse programa faz parte da Rede para 
qualificação de servidores da educação do quadro das secretarias estaduais e 
municipais. São 2.600 alunos e essa informação  consta no anexo do processo. As 
aulas acontecem uma vez por semana de forma presencial  e o restante à distância. 
No currículo as disciplinas não têm pré-requisito, por isso não terá problema os alunos 
fazerem de forma paralela as disciplinas pendentes. Afirmou que se trata de um 
programa de excelente estrutura, bem organizado por Câmpus e que a base dele será 
a adotada para os futuros cursos à distância do IFBA. O Conselheiro Eduardo 
Marinho, com a palavra, deu boas vindas ao Presidente, explicando que foi o que mais 
cobrou informações acerca da nomeação dele como Reitor e lhe deseja uma gestão 
profícua. Sobre o relato feito, disse que o pedido da PROEN não está bem justificado. 
Perguntou sobre a organização didática que rege o programa e questionou o 
acréscimo do relator à proposta inicial, perguntando que outros alunos poderiam pedir 
ao Conselho matrícula no módulo seguinte e fazer dependência das disciplinas 
reprovadas. Perguntou se valeria isso para todo o IFBA. O relator respondeu que a 
comissão elaboradora propôs que os alunos do 1º módulo do PROFUNCIONÁRIO que 
perderam em pelo menos uma disciplina se matriculem para cursar o 2º módulo e 
façam dependência. O relator esclareceu que essa modalidade não pode fazer o 
tratamento isonômico com os outros cursos e modalidades do IFBA porque é o 
primeiro curso EAD do Instituto. Não há o risco de outros alunos pedirem ao Conselho, 
usando a prerrogativa do que está sendo feito para o PROFUNCIONÁRIO. O 
Conselheiro Albertino Nascimento informou que o PROFUNCIONÁRIO foi aprovado 
pelo CONSUP através da Resolução nº 03, de 1º de abril de 2013. Acrescentou que a 
proposta encaminhada não desobriga do cumprimento do currículo, mas não deixa o 
aluno parado até a oferta das disciplinas. O Conselheiro José Roberto defendeu que 
os alunos possam se matricular no próximo módulo e aproveitar o que já foi cursado, 
ao invés de serem reprovados para cursar novamente todas as disciplinas e que essa 
preocupação é presente em todos os cursos. O Conselheiro Georges Rocha disse 
que, além da questão pedagógica, insiste em saber onde os alunos do programa estão 
registrados e se há professores do IFBA trabalhando no PROFUNCIONÁRIO, bem 
como se são usadas as dependências do Instituto. Pediu para enviarem processo para 
ele ler ou reler. O Presidente respondeu que os alunos do programa, inscritos por 
Câmpus, são lançados no SISTEC e participam da matriz orçamentária. Cada 4 
alunos valem por 1, por ser EAD. Alguns coordenadores são professores do Instituto. 
Os professores tutores recebem uma bolsa, via FNDE, e participam tanto tutores e 
funcionários internos como externos ao IFBA. Tem processo seletivo para ingresso 
dos alunos, realizado nas Prefeituras e nos Estados e é um programa piloto. 
Acrescentou que refazer a disciplina perdida tem que ser defendido por serem cursos 
EAD nesse programa, por isso o tratamento diferenciado, trazendo a reavaliação de 
disciplinas no momento EAD. Disse que não é um programa contínuo porque depende 
da demanda de cada município. O Conselheiro Georges Rocha perguntou quem, no 
IFBA, gerencia a parte tecnológica? O Presidente respondeu que dentro da PROEN 
tem um departamento para tal. Mencionou que o prof. Marcelo cuida da EAD geral, o 
professor Leonardo cuida do PROFUNCIONÁRIO e Profª Jocelma está afastada. O 
Conselheiro Israel Fernando defendeu a fala do Conselheiro José Roberto e pediu 
para que fosse aberta discussão neste Conselho sobre a reprovação nos cursos 
subsequentes e integrados por acreditar que a forma como acontece concorre para a 
desistência de alunos. Concluiu dizendo que devem ser buscados meios para 
conseguir reter os estudantes no Instituto. O Conselheiro Eduardo Marinho retomou a 



questão de que os cursos do programa devem ter um tempo determinado por se tratar 
de um convênio que deve ter começo e fim. Refletiu sobre se no 1º módulo for 
permitido que 2 alunos façam o 2º módulo com disciplinas pendentes do 1º, a proposta 
do relator é que nos próximos módulos possa ocorrer o mesmo. Questionou que 
garantia se tem de que haverá professores para essas disciplinas. O Conselheiro José 
Roberto disse que em São Paulo se pratica a nota média entre 4 e 7 para promover os 
alunos. Isso evita tirar o aluno da escola quando ele é reprovado em alguma disciplina 
e obrigado a repetir todas. O relator disse que não tem elementos no processo que 
recebeu para tratar da durabilidade do convênio, mas acredita que o programa tem 
permanência enquanto durar a necessidade de qualificação dos servidores da rede 
que atende. A não aprovação desse adendo irá postergar a permanência do aluno 
reprovado. Acrescentou que os alunos do programa são regulares do IFBA, com os 
mesmos direitos e deveres. Concluiu que os tutores e funcionários que atuam no 
programa passaram por processo seletivo. O Presidente leu os itens 1 e 2 da 
exposição de motivos feita pela PROEN, justificando o pedido, conforme constam no 
Processo. O Conselheiro Eriswagner Soares, com a palavra, disse que concorda com 
o Conselheiro Eduardo Marinho sobre a preocupação com a durabilidade do programa 
já que o PDE prevê que ele vai até 2022, mas mudando o Presidente do País o 
programa pode mudar. O Presidente esclareceu o PDE é um documento para 
ampliação da qualidade da educação pública até 2022 do Estado brasileiro não é um 
programa de governo. O Conselheiro Georges Rocha disse que apesar de ser um 
programa de Estado, não necessariamente vincula a ação, como é o 
PROFUNCIONÁRIO, ao programa. Questionou quem garante que o programa 
PROFUNCIONÁRIO continuará, já que um convênio pode ser encerrado e essa 
categoria de alunos não é permanente, sobretudo no atual panorama do cenário 
brasileiro, concluiu o Conselheiro. O relator disse que não devemos estar preocupados 
com o processo eleitoral. Afirmou que os alunos do PROFUNCIONÁRIO são 
regulares. O Presidente informou que os alunos do PROFUNCIONÁRIO são regulares 
e o convênio está ligado ao pagamento dos tutores e funcionários e não aos alunos. 
Exemplificou que se houvesse apenas 1 aluno o programa continuaria. O que está 
sendo proposto é o aluno fazer a disciplina na sequência seguinte e na modalidade 
EAD isso ocorra como na modalidade presencial. Isso está dentro do currículo. O 
Conselheiro Georges Rocha disse que há uma confusão da parte do relator porque 
não se trata de um programa de Estado, e sim do atual governo ou gestão e que 
dialoga com o atual PDE, de modo que um novo governo pode mudar o programa 
dentro do PDE. O Conselheiro Eduardo Marinho concordou com a colocação do 
relator e explicou que, no iniciou, pensou que as dependências seriam cumulativas até 
o final do curso, mas está claro que a proposta da PROEN é que os alunos cursarão 
as disciplinas pendentes já no próximo ano e essa demanda será uma ação 
extraordinária. Defendeu que seja votado o pedido extraordinário para este caso 
analisado. O relator propôs algo mais que a proposta original da comissão, fez um 
parecer genérico para casos semelhantes porque acha que não é conveniente bater a 
mesma tecla. O Conselheiro Eriswagner Soares afirmou que o programa é de Governo 
e não de Estado. Disse que o aluno matriculado não será prejudicado, mas defendeu 
que se aprova a medida a demanda apontada pela PROEN, apenas. O Presidente 
abriu votação dos encaminhamentos. Primeiro foi votado entre autorizar a matrícula ou 
não. Foi aprovado por unanimidade autorizar a matrícula no 2º módulo. O Presidente 
iniciou a votação entre a proposta do Conselheiro Eduardo Marinho, de que seja 
mantida a proposta inicial da PROEN, ou seja, até o item A, e a proposta do 
Conselheiro relator, que incluiu o item B à proposta original. Na votação foram obtidos 
9 votos favoráveis à proposta de Conselheiro Eduardo Marinho e 6 favoráveis ao 
relator, sem abstenções. O Presidente, então, conduziu a votação pela aprovação do 
item A que obteve 13 votos favoráveis e 3 abstenções. A solicitação da PROEN foi 
aprovada na íntegra. O Conselheiro Albertino Nascimento pediu para não voltar ao 
primeiro ponto da Pauta, sobre a Assistência Estudantil, solicitando primeiro a 



apreciação dos Calendários Acadêmicos, já que esta reunião extraordinária foi 
motivada por essa demanda, disse o Conselheiro. A Conselheira Solange Perdigão 
falou da preocupação de não se esgotar o ponto de revisão da Assistência Estudantil 
hoje, ficando ele como último ponto. O Presidente afirmou que o que não for apreciado 
até às 18h, irá para a ordinária de setembro. O Presidente submeteu a proposição do 
Conselheiro Albertino Nascimento ao Conselho que acatou e a Assistência Estudantil 
passou para o último ponto da Pauta.  

3.2 Calendários Acadêmicos - 2014 dos Câmpus que aderiram à greve. Relatora: 
Conselheira Paula Roberta Sá do Nascimento. A relatora apresentou seu Parecer, 
constante no Processo nº 23278000837/2014-16. Explicou que analisou os 
Calendários enviados pela PROEN dos Câmpus que aderiram à última greve ou que 
aderiram parcialmente a ela. No que tange ao Calendário do Câmpus Santo Amaro, a 
relatora disse que precisará ser revisto porque apresenta uma confusão de 
informações. Também afirmou que não recebeu o do Câmpus Salvador que lhe foi 
entregue hoje, pelo Conselheiro Albertino Nascimento, por isso, ela não fez a análise. 
Quanto ao do Câmpus Valença, a relatora informou que houve erro de digitação 
quanto ao período de férias para janeiro. Defendeu que Barreiras, Camaçari, 
Eunápolis, Jequié, Jacobina, Feira de Santana, Porto Seguro, Seabra, Simões Filho, 
Valença e Vitória da Conquista tivessem seus calendários 2014 aprovados. Ficariam 
de fora os calendários de Salvador e Santo Amaro. O Presidente abriu para 
manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Albertino Nascimento justificou que o 
Câmpus Salvador não enviou a tempo o calendário acadêmico por conta da garantia 
da discussão democrática com todos os segmentos. O Conselheiro leu a ata com o 
que foi deliberado pela comunidade e propôs incluir o calendário do Câmpus Salvador 
porque foi aprovado e não tem problema técnico, tendo passado pelo crivo da 
comunidade. O Conselheiro Georges Rocha defendeu o voto da relatora e disse que 
referente ao Câmpus Salvador não teve acesso ao documento e pessoas entraram em 
contato com o sindicato, pessoas do comando de greve, que estavam nas discussões, 
que manifestaram algumas preocupações, por exemplo: quem fez greve não teria 
férias para ajudar a confecção dos calendários e que essa reposição seria baseada 
em 2 ou 3 princípios. O 1º princípio é que procuraria se estender alguns dias para 
repor as aulas e, outra forma, se aproveitaria alguns feriados, a eleição e recesso, 
para os horários dos professores. O Conselheiro acrescentou que lhe foi chamado  
atenção quanto ao calendário da modalidade integrada que não obedece ao princípio 
da extensão. O Conselheiro afirmou não ter visto o calendário do Câmpus Salvador e 
que não esteve nas discussões porque estava em viagem, mas, considerando as 
observações feitas, defendia o voto da relatora. O Conselheiro Albertino Nascimento, 
com a palavra, disse que não pode negar a realidade e que a verdade é que 
praticamente não houve greve no Câmpus Salvador. Afirmou que a turma do Câmpus 
que tem mais aulas para repor tem 77 aulas. Se contar de setembro até de 2015 tem 
como diluir isso tranquilamente. Quando o professor falta por motivo de viagem e 
outros, as reposições, geralmente, são feitas no turno oposto, a margem da gestão. A 
proposta que venceu foi utilizar os 6 dias sem aulas do intervalo da eleição e mais 
uma semana entre o período do final das aulas e o início do Conselho de Classe. 
Afirmou que as condições técnicas foram garantidas, bem como os princípios e a 
garantia da qualidade da educação. A relatora disse que não acha que o calendário do 
Câmpus Salvador está sem conformidade, mas, por não tê-lo recebido dentro do 
prazo, não foi analisado. Concluiu que o Conselho pode deliberar sobre a inclusão ou 
não. A Conselheira Dicíola Baqueiro defendeu que se o calendário foi submetido à 
comunidade está respaldado. O Conselheiro Albertino Nascimento disse que retiraria 
sua proposta. O Presidente pediu que ele a mantivesse e que fosse submetida ao 
Conselho. A relatora pediu para, então, incluir o calendário de Santo Amaro que 
também ficou de fora e a PROEN se encarregaria de acompanhar esses dois 
calendários. A Conselheira Solange Perdigão propôs que os calendários de Santo 



Amaro e de Salvador fossem apreciados na próxima reunião, obedecendo aos 
procedimentos, independente de que Câmpus for, para garantir a avaliação. O 
Conselheiro Albertino Nascimento pediu ao Presidente que aceitasse a retirada da sua 
proposta de aprovação e o mesmo acatou. O Conselheiro Georges Rocha fez a 
correção de que houve um professor e uma professora do Câmpus Jacobina que 
fizeram greve e não apenas um como consta no Parecer apresentado pela relatora. 
Informou que o sindicato enviou um ofício especificando isso e perguntou se a 
secretária do CONSUP o recebeu e enviou à relatora. A secretária confirmou o 
recebimento e o envio. O Conselheiro afirmou que os dois professores de Jacobina 
que fizeram greve e estão repondo aulas, tiveram os pontos cortados. Esses 
professores estão solicitando apoio do sindicato e o Conselheiro fez apelo ao 
professor Renato, considerando serem dois pais de família que tiveram os salários 
cortados. Disse que a secretária do sindicato local, Rosa, comentou que em 25 anos 
nunca viu isso acontecer. O Conselheiro pediu apoio para esclarecer os fatos. Voltou a 
defender a retirada do calendário do Câmpus Salvador, afirmando que 120 docentes 
desse Câmpus, dos 400 e poucos que possui, pararam na greve. Tecnicamente, 
houve greve parcial no Câmpus Salvador, mas o quantitativo é significativo, 
considerado o porte do Câmpus. Reiterou que, obedecendo ao ritual, o calendário seja 
analisado e aprovado na próxima reunião, concluiu o Conselheiro. Chegaram à 
reunião a chefe da DDI, Rivailda Argollo, e Lidiane Sommer. O Conselheiro 
Epaminondas Macêdo, com a palavra, explicou ao Conselho que ficou surpreso com o 
fato do desconto do ponto dos professores atribuído à greve, porque lá não houve 
greve, logo, como diretor, não está sabendo disso. Também ficou surpreso com a 
inclusão do Câmpus Jacobina no ofício do SINASEFE, como estando em greve com 
dois servidores. Citou que o Conselheiro aluno do Câmpus, aqui presente, pode 
atestar se o Câmpus Jacobina entrou em greve. Relatou que na assembleia que 
houve no Câmpus, foi decidido pela não adesão à greve, por 19 votos contra 9. 
Acrescentou que nunca viu o sindicato descumprir uma decisão majoritária, coletiva, 
como a tomada no seu Câmpus pela não adesão à greve, incluindo-o na lista dos 
Câmpus do IFBA que aderiram. Relatou que o professor Normando, como pessoa 
física, servidor, individualmente, disse que, em solidariedade aos colegas do 
movimento grevista, iria aderir, embora o Câmpus não estivesse em greve. O 
Conselheiro acrescentou que, como diretor, ele entrou em contato com o professor 
Normando, que também é coordenador do PROFUNCIONÁRIO no seu Câmpus, e 
dialogou sobre a incoerência dele ao se declarar em greve, descumprindo a decisão 
da assembleia do Câmpus Jacobina, ao tempo em que continuava exercendo 
atividade remunerada pelo PROFUNCIONÁRIO. Quanto a segunda pessoa que entrou 
em greve, o Conselheiro disse que não sabe quem é e pediu ao SINASEFE para 
informar. Acrescentou que um caso de ausência foi o da professora Rosângela que 
ficou quase um mês sem aparecer no Câmpus Jacobina, sendo um dos motivos a 
morte do seu genitor, informado por ela, via e-mail,  e não foi no período da greve, pois 
a mesma não fez greve. Ressaltou que existem regras e leis que precisam ser 
cumpridas para justificar a ausência. Voltou a afirmar que o professor Normando não 
assinou a folha de ponto. Lembrou que foi decisão do CONIF o não corte de ponto, 
mas as folhas de ponto assinadas ou não são encaminhadas aos setores 
competentes. O Conselheiro disse que não sabe como se dá o encaminhamento de 
faltas por greve e não faltas por estar trabalhando pelo PROFUNCIONÁRIO. Afirmou 
que a Ata da assembleia que decidiu por 19 a 9 a não adesão à greve não chegou ao 
Câmpus Jacobina e à PROEN, enviada pelo SINASEFE. Acrescentou que não consta 
na escola, em nenhum setor, proposta ou prática de reposição de aulas pelo docente. 
O Conselheiro lamentou o fato mencionado pelo Conselheiro Georges Rocha e 
garantiu que não se trata de retaliação. Pediu desculpas ao Conselho porque teve de 
fazer esse registro agora, já que terá de se ausentar da reunião e disse que acata a 
decisão do Conselho. O Conselheiro Luciano Cerqueira propôs, por questão de 
ordem, que essa discussão fosse deixada para outro momento, apesar da sua 



importância, considerando que está reunião extraordinária foi marcada em função da 
aprovação dos calendários acadêmicos. A proposta foi acatada. O Presidente iniciou a 
votação do Parecer da relatora que obteve 16 votos favoráveis, unanimidade, ficando 
de fora os calendários dos Câmpus Santo Amaro e Salvador. O Presidente deu 
continuidade à Pauta. 
3.3 CPA – encaminhamentos da Comissão junto ao CONSUP. Apresentação: 
Comissão constituída pela Portaria nº 1408, de 13.10.11. O presidente da comissão, 
Anderson Pignata, presente a esta reunião desde as 14:35h, ouviu o Presidente do 
CONSUP submeter ao Conselho se a palavra seria dada a ele, haja vista que não 
foram enviados o relatório e a atual situação da comissão, conforme solicitados na 
reunião passada, para constar no Processo nº 23278001286/2014-08. Lidiane Somer 
informou que enviou seu relatório para o Conselho antes do prazo final. O Presidente 
explicou que consta no Processo, mas não será levado em conta por ser um relatório 
individual e não da comissão, como o Conselho pediu. O Conselheiro Georges Rocha 
defendeu que o presidente da Comissão fosse ouvido, apesar do não envio dos 
documentos solicitados pelo Conselho para leitura prévia. O Conselheiro Esaú Muniz 
perguntou quando acaba o mandato da atual CPA e presidente da comissão disse que 
há controvérsias, já que a comissão passou a atuar em data posterior à nomeação. O 
Conselheiro Luciano Cerqueira disse que a data que vale é a da portaria de 
designação, portanto, o mandato acaba em outubro deste ano. Acrescentou que após 
a fala do presidente da CPA, o Conselho deverá dar os encaminhamentos referentes à 
comissão. O Presidente submeteu ao Conselho que acatou e a palavra foi passada 
para Anderson Pignata. Ele explicou que hoje é o único titular da CPA em atuação e 
que há alguns suplentes esperando para assumir. O processo para reativação da 
comissão precisa ser feito com brevidade. Apresentou para o conselho uma proposta 
para ocupação dos cargos vagos na comissão e de cronograma de atividades para  
prosseguirem trabalhando até uma decisão definitiva e enviaria para a próxima reunião 
do Conselho o relatório que foi pedido. O Conselheiro Georges Rocha disse que é 
preciso assumir o compromisso de apresentar o relatório e a proposta de 
encaminhamento do final do mandato da comissão. Perguntou quem são os suplentes 
e Anderson apresentou uma tabela dos nomes de suplentes que querem assumir por 
segmento e a quantidade de votos de cada um. Explicou que a CPA tem duas vagas 
para técnico, uma para docente EBTT, uma para docente do ensino superior e duas 
para discentes, além do pesquisador institucional que é indicado. Disse que as vagas 
não preenchidas por eleitos seriam ocupadas por não eleitos e que esse foi seu 
entendimento diante da proposta encaminhada na última reunião do Conselho. O 
Presidente disse que, pela ordem, foi deliberado pelo Conselho na última reunião para 
se reconstituir a comissão com membros eleitos para dar continuidade aos trabalhos 
até o final do mandato da comissão. Anderson Pignata disse que não entendeu assim 
a proposta do Conselheiro Epaminondas Macêdo. O Presidente afirmou que a 
comissão é eleita. O Conselheiro Georges Rocha disse que Anderson não pode 
efetivar membros não eleitos, mas, junto à comissão eleita, estando esta reduzida, 
constituir grupos de trabalho. Rivailda Argolo pediu a palavra ao Presidente e foi-lhe 
concedida. Ela explicou que veio à reunião para conhecer a proposta de constituição 
da comissão e afirmou que ela não se reconstituiria com membros eleitos. Defendeu 
que pessoas interessadas fossem incluídas porque acredita que o interesse sobressai 
à eleição. Acrescentou que o regulamento da CPA prevê que o pesquisador integre a 
comissão e que não fosse esquecido o que esse regulamento diz para garantir a 
representação dentro da CPA. O Presidente propôs que na próxima reunião ordinária 
deste Conselho o relatório da comissão seja apresentado e que sejam chamados os 
suplentes para recompor a comissão e o calendário de atividades. Adotados estes 
encaminhamentos, também será iniciado o processo de eleição da nova CPA para 
novembro. Anderson Pignata pediu para consultar o setor jurídico para verificar o 
prazo da atual comissão. O Conselheiro Luciano Cerqueira disse que o Art. 2º da 
Portaria de designação diz que ela entra em vigor “nesta data”. A Portaria é de 



13.10.2011, portanto, o tempo é contado a partir dela. O Conselheiro Georges Rocha 
perguntou se o Conselho pode conferir poder ao presidente da CPA para enxertar a 
comissão e o Presidente respondeu que precisará olhar a legislação sobre a 
comissão, mas os colaboradores poderão receber declaração de participação. 
Reiterou a proposta de apresentar na próxima reunião ordinária o relatório e 
cronograma de atividades da atual CPA. O Presidente submeteu ao Conselho e 
obteve 13 votos favoráveis a se conceder ao presidente da CPA poder para recompor 
a comissão, se o jurídico autorizar. O Conselheiro Eduardo Marinho declarou ser 
contrário a isso e defendeu a eleição, não o ingresso de não eleitos. O Presidente 
afirmou que será feita consulta ao jurídico sobre a composição da CPA. Anderson 
Pignata deverá verificar quais membros declinam de permanecer na comissão e 
informam isso por escrito. O Conselheiro Ricardo Cunha chamou a atenção do 
Conselho para o Memorando nº 437 da PROEN, de 25.08.14, que consta na Pasta do 
CONSUP, reiterando o impacto que está tendo a ausência da atuação da CPA no 
processo de reconhecimento dos cursos superiores do IFBA. O Presidente agradeceu 
a presença de Anderson Pignata. Retiraram-se da sala Rivailda Argollo e Lidiane 
Sommer. O Presidente deu início ao último ponto da Pauta. 
3.4 Revisão dos documentos aprovados pela Resolução nº 23, de 29.04.14: 
                a)Política de Assistência Estudantil - AE 
                b)Documento de Diretrizes da Política Estudantil 
Relatora: Conselheira Solange Alves Perdigão. A relatora apresentou ao Conselho o 
seu Parecer, sem interrupção, conforme consta no Processo nº 23278000830/2014-
96. O Presidente elogiou o relato e a competência com que os relatos e pareceres têm 
sido aqui apresentados. Pediu para fazer algumas considerações. Identificou uma 
série de elementos que não têm suporte legal. Destacou aspectos da Lei nº 8.112 e 
afirmou que o poder decisório não é delegável e, por isso, em alguns pontos do 
documento são atos do gestor. Acrescentou que o conceito de Assistência Estudantil 
se confunde com a rubrica do Programa de AE, ou seja, o conceito e o objeto se 
confundem. Explicou que até 2010 o recurso para AE vinha do orçamento do Câmpus. 
A partir de 2010 o MEC solicita a criação do Programa de AE e coloca dentro toda as 
ações que envolvem a assistência e o apoio e coloca tudo dentro da lei orçamentária. 
Não pode se colocar nenhum apoio ao estudante ou para assistência que não esteja 
dentro do Programa AE, porque não executa. Dentro dessa lógica do funcionamento 
do orçamento que o documento não pode apenas adotar em vários elementos o 
critério sócio-econômico, mas por mérito também. O Presidente conclui dizendo que, 
por isso, algumas correções precisarão ser feitas. A relatora disse que não entende de 
orçamento como o Presidente e outros, mas percebe que o PENAES diz que o critério 
é sócio-econômico e junto com isso tem uma contradição quando o orçamento diz que 
tudo o que for fazer com o estudante sai da AE e isso é incongruente, concluiu a 
relatora. O Presidente disse que a interpretação está distorcida. O Presidente explicou 
que o Programa AE não é só PENAES. Talvez o nome do programa esteja errado, já 
que envolve uma série de leis, não é só para o PENAES e sim para todo arcabouço 
envolvendo o alunado. Atua como um grande guarda-chuva. A Conselheira Paula 
Roberta disse que o decreto é claro quando diz o que é Assistência Estudantil - AE. 
No entanto, o grande cerne da discussão é sobre o recurso para a iniciação científica. 
Como o assunto não foi esgotado, o Presidente disse que o ponto seria levado para a 
Pauta da próxima reunião ordinária do CONSUP, observando o regimento sobre o 
tempo de duração para as reuniões do Conselho. E foi introduzido, pelo Presidente o 
próximo item da Pauta.                                                                                                         
04.  O que ocorrer:  
4.1 O Presidente submeteu ao Conselho o pedido de recomposição da Comissão do 
PQI e das Normas de Afastamento de Servidores, feita ad referendum, através da 
Resolução nº 161, de 22 de agosto de 2014. O Conselho aprovou por unanimidade. 
4.2 O Presidente trouxe a atenção do Conselho para a situação de vacância na 
suplência do segmento Discente, após o pedido de destituição de Philipe Guerra, do 



Câmpus Vitória da Conquista, conforme consta na Ata do CONSUP, de 09.06.14, e na 
Portaria nº 853, de 03.06.14. Encaminhou ao Conselho a decisão de suprir essa vaga 
com a designação do próximo discente mais votado na eleição para a atual gestão do 
CONSUP: o aluno Ralf Amaral Santos, do Câmpus Vitória da Conquista, que obteve 
359 votos, conforme levantamento apresentado no relatório final da comissão eleitoral.  
Os presentes foram favoráveis à designação de Ralf Amaral Santos  como suplente da 
titular, Larissa Fé Alves. 
4.3 O Presidente submeteu ao Conselho as datas propostas para as próximas 
reuniões ordinárias deste Conselho: 25 de setembro e 27 de novembro/14. Os 
presentes aprovaram ambas as datas. O Conselheiro Georges Rocha lembrou que, de 
acordo com o Regimento do CONSUP, precisa ser formado o calendário anual de 
reuniões. O Presidente concordou e foi agendado para na reunião ordinária de 
novembro ser apresentada a proposta de calendário anual das reuniões ordinárias do 
CONSUP para 2015.  
4.4 O Presidente pediu celeridade às gestões dos Câmpus para elaboração dos 
Regimentos dos mesmos, sem o qual não podem fazer eleição para os Conselhos de 
Câmpus e, consequentemente, ser formado o CONSEPE. 
4.5 O Conselheiro Eriswagner, com a palavra, disse que nos dias 08 a 10 de setembro 
vai ocorrer, No Espírito Santo, um fórum das CIS. O IFBA ainda não tem a CIS. Pediu 
apoio da Reitoria do Instituto para pagar as diárias dos servidores que vão participar. 
Vão tentar com o sindicato as passagens. O Conselheiro Georges Rocha disse que é 
o 8º Fórum Nacional das CIS que é a CPPD dos técnicos e estão tentando mandar 
uma delegação. A CIS do IFBA foi eleita e não funciona. Pediu um ônibus para 
mandar uma delegação do IFBA. O Presidente disse que vai levar a demanda para a 
reunião do Colégio de Dirigentes que haverá amanhã e dará um retorno. 
4.6 O Conselheiro Albertino Nascimento, com a palavra, disse que as Comissões 
Internas de Sustentabilidade Ambiental-CISA tem atuado no IFBA e está sendo 
lançada a revista da CISA do IFBA. Destacou que suas ações precisam ser mais 
divulgadas. Saudou a chegada do prof. Renato como Reitor e registrar um 
agradecimento ao trabalho de professora Aurina Santana nesta Instituição, foram oito 
anos com muitas vitórias, crescimento e de recuperação do status que a escola 
chegou a ter de melhor nos anos 70 de melhor escola técnica do país, e agora já está 
entre as três melhores. Agradeceu a oportunidade de atuar no CONSUP por 9 anos e 
expressou o desejo de não permanecer nessa legislatura, dizendo que espera ver 
novas pessoas chegando para oxigenar este espaço importante de discussões. 
4.7 O Presidente falou da reunião de posse em Brasília, onde estiveram presentes os 
novos reitores de Sergipe, Paraíba e do IF Sul de Minas e, na ocasião, o secretário da 
Educação Tecnológica fez questão de destacar o IF Bahia dentro da rede. Afirmou que 
isso é fruto do trabalho feito por Profª Aurina desde a época do CEFET. Fez um 
convite para o ato simbólico de transferência da gestão de professora Aurina e de 
posse dos novos diretores eleitos, aqui na Reitoria na próxima quinta-feira. Explicou 
que a intenção era fazer a posse dos diretores localmente, em cada Câmpus, mas não 
foi possível devido ao atraso das nomeações.  Destacou a necessidade de todos os 
conselheiros titulares estarem presentes ou informarem à Secretaria do Conselho para 
convocar os suplentes, a fim de não ocorrer suspensão de reunião por falta de 
quórum.  
Saídas antecipadas: Sra. Marlene Vilas Boas, às 10:30h; Prof. Epaminondas 
Macêdo, às 15:30h, por motivo de consulta médica. 
Substituição da Presidência: não ocorreu. 
Encerramento: O Senhor 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 17:30h. 
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