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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA  

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP  
     

SÚMULA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUP 
 

ATA Nº 09, DE 27/11/2014 
 
 
 Local, data e hora: Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09 
horas e trinta minutos, teve início a 5ª 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 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: Profª Aurina Oliveira Santana – membro vitalício 
do Conselho; a titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA - Sra. Eliene Pereira de 
Cerqueira; os representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus do IFBA - Prof. Jaime 
dos Santos Filho, Prof. Robério Batista da Rocha, Prof. Fabíolo Moraes Amaral e a 
Pedag. Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro; os representantes titulares do 
segmento Docente – Prof. Fernando Augusto P. de Bulhões Carvalho, Prof. Edson 
Machado de Brito, Prof. Edward da Silva Abreu e Prof. Rogério Batista da Rocha; os 
representantes titulares do segmento Discente - Esaú Santos Muniz Júnior, Larissa Fé 
Alves e Hana Carolina Novaes M. Almeida;  os representantes suplentes do segmento 
Discente - Jairo da Silva Mota e Juari Braz Bomfim; os representantes titulares do 
segmento Técnico-Administrativo - Luciano Cerqueira de Oliveira, Paula Roberta Sá 
do Nascimento, Elis Fábia Lopes Cabral, Cássio Viana Santos e Solange Alves 
Perdigão; os representantes da Sociedade Civil: Prof. Thierry Corrêa Petit Lobão – 
UFBA, Prof.ª Eloísa Santos Pinto – APUB, Prof. Georges Souto Rocha – SINASEFE  e 
o representante da UNEB – Prof. Gilmário Moreira Brito. 
1. Ausências Justificadas: MEC – Profª Rejane Vago, APUB – Prof. Ubiratan Félix, 
os discentes Douglas Rodrigues e Israel Santana, o Prof. Eduardo Marinho e a 
suplente Micheli Venturini. 
2. Expediente  
2.1 Posse de Conselheiros: O Presidente deu boas-vindas aos 22 presentes no 
início da sessão e a secretária distribuiu exemplares do livro Manual de Gestão de 
Resíduos Sólidos para Municípios de Pequeno e Médio Porte, enviados pelo autor 
Ubiratan Félix P. dos Santos, Conselheiro que está ausente por motivo de tratamento 
médico. O Presidente apresentou os Conselheiros que tomarão posse, Prof. Edward 
da Silva Abreu e o estudante Juari Braz Bomfim, e pediu a leitura do Termo de Posse 
pela secretária. O Presidente destacou a relevância do decano Prof. Edward da Silva 
Abreu, que está presente há 40 anos na vida da Instituição, agora na Coordenação do 
Curso de Eletrotécnica e ajudou a implantar o Câmpus de Camaçari, como Diretor de 
Ensino. O Conselheiro Edward Abreu, com a palavra, falou que toda a sua vida foi 
dedicada ao ensino e à Instituição. Agradeceu e disse estar à disposição para 
contribuir com o Conselho Superior. O Presidente ressaltou que o Conselheiro Juari 
Braz é estudante do mais bem sucedido Curso de Licenciatura do IFBA, a Intercultural 
Indígena, que traz referência de qualidade dentro do Instituto. O discente, com a 
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palavra, disse que se sente lisonjeado por estar no CONSUP. Apresentou-se, dizendo 
que atua no Sul da Bahia como Superintendente de Assuntos Indígenas de Porto 
Seguro e trabalha com 17 aldeias, é Coordenador Geral dos Jogos Indígenas Pataxó 
de Porto Seguro e Secretário Executivo do Conselho de Caciques de Porto Seguro. 
Agradeceu e disse que está aqui para somar nessa luta educacional. O Presidente 
agradeceu a ambos e afirmou que a presença deles só enriquece os trabalhos deste 
Conselho. 
2.2 Aprovação da Ata - Súmula: O Senhor Presidente submeteu ao Conselho a 
aprovação da Ata da reunião realizada no dia 25/09/2014, previamente enviada aos 
Conselheiros pela Secretaria do CONSUP. Os Conselheiros aprovaram por 
unanimidade e a Ata seguiu sendo assinada. Em seguida, o Presidente apresentou a 
nova titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA, nomeada pela Portaria nº 1707, 
de 24/10/2014, publicada no Diário Oficial nº 212, de 03/11/2014, seção 2, pág. 15, 
servidora Eliene Pereira de Cerqueira. A titular, com a palavra, agradeceu a indicação 
feita pelo Magnífico Reitor e aos Conselheiros pela aprovação para assumir a 
titularidade da Unidade de Auditoria Interna, bem como a oportunidade de conhecer 
melhor a Instituição e assessorar o alinhamento do IFBA às normas de controle 
interno. Concluiu dizendo que está à disposição para fazerem uma boa parceria. O 
Presidente disse acreditar que o trabalho na execução dos serviços públicos do 
Instituto se manterá e ampliará o nível de qualidade.  
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 do 
link: http://webconf2.rnp.br/p23i3azoe1c/ . 

Cumprindo o Regimento do CONSUP, aprovado pela Resolução nº 32, de 16/11/2012, 
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 informou 
ao Conselho a transferência da relatoria do ponto 3.7, conforme solicitação enviada 
pelo Conselheiro Eduardo Marinho, que justificou ausência em 21/11/2014 e enviou o 
Parecer, para o Conselheiro Cássio Viana, observando o Regimento do CONSUP no 
seu Cap. IV, Art. 23, § 2º. Em seguida, foi dado início aos pontos da Pauta. 
3.1 Continuação da Revisão dos documentos aprovados pela Resolução nº 23, 
de 29.04.14: a)Política de Assistência Estudantil                                         
b)Documento de Diretrizes da Política Estudantil. Relatora: Conselheira Solange 
Alves Perdigão, com a palavra, explicou ao Conselho que o retorno dos documentos à 
Pauta se dá em função de, na última reunião, ter sido reincluída a Iniciação Científica 
como atividade complementar e ajustes precisaram ser feitos. Porém, algumas 
adaptações precisam ser feitas aqui no Conselho e não por ela, individualmente. 
Passou a apresentar o Parecer constante no Processo nº 23278000830/2014-96, 
quanto às propostas da PRPGI que não foram analisadas na última reunião. Estas são 
objeto do atual Parecer. Pediu a aprovação das alterações com as recomendações 
constantes no seu Parecer. O Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros e 
Elis Lopes disse que a Política de AE disponibilizada agora está diferente da aprovada 
anteriormente. Pediu que a nova proposta fosse adequada ao texto da Normativa da 
AE, colocando-se e/ou. A relatora disse que não poderia fazer as adaptações 
unilateralmente e, por isso, não mexeu e trouxe o documento novamente para o 
Conselho. A Conselheira Paula Roberta disse que no documento Normativo da AE, 
Art. 2º e inciso III, são definidos os programas complementares e deveria se unificar  
e/ou ou e nos dois textos. O Presidente abriu para votação da recomendação da 
Relatora referente ao Art. 157 e obteve 20 votos favoráveis e 01 abstenção. Em 
seguida, fez a votação das sugestões da Conselheira Elis Lopes referentes à inclusão 
do e/ou nos Artigos 31, 32, e 34 na Política de AE, obtendo 18 votos favoráveis e 02 
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abstenções. Por último, fez a votação dos pedidos da PRPGI, tendo 20 votos 
favoráveis e 01 abstenção. O Presidente deu prosseguimento à Pauta.  
 3.2 Relatório da Comissão de Acompanhamento da Resolução de Carga Horária. 
Apresentação: Comissão constituída pela Resolução nº 47/2014. O presidente da 
Comissão, Conselheiro Fernando Bulhões, agradeceu à Pró-Reitora Lívia Simões e à 
sua equipe pela atitude pró-ativa de tentar fazer um levantamento preliminar sobre o 
impacto da Resolução 46/2014 que propiciou o relatório que será apresentado, 
embora não de forma substancial.  Apresentou o Relatório constante no Processo nº 
23278002693/2014-24. Destacou que a comissão não tem a intenção de punir ou 
investigar ações, mas acompanhar e auxiliar a implementação da Resolução 46/2014. 
Apresentou duas planilhas que explicam os dados coletados que também foram 
disponibilizadas na Pasta do CONSUP. Falou que a falta de integridade dos dados 
que chegam à PROEN, que disponibilizou as planilhas para a comissão, é devido à 
manipulação inadequada das planilhas em alguns Câmpus/coordenações. Destacou 
que a parte da Pesquisa e Extensão não foi contemplada nessas planilhas, por isso 
não há uma consolidação das informações de forma clara. A greve em alguns Câmpus 
também comprometeu o preenchimento e que coordenadores de curso não observam 
que há prazos a serem cumpridos. A comissão sugeriu a criação de um formulário 
para os coordenadores de curso quanto à compreensão e implementação da 
Resolução nº 46/2014, a ser feito em conjunto com a PROEN. Alguns coordenadores 
estão acumulando função e 50% dos Câmpus não forneceram os dados solicitados 
nas planilhas. O Presidente solicitou a presença da Pró-Reitora Lívia Simões para 
prestar alguns esclarecimentos durante este ponto e lhe passou a palavra. A Pró-
Reitora esclareceu que as planilhas disponibilizadas para a Comissão não foram feitas 
a pedido da mesma, mas, desde a aprovação da Resolução 46/ 2014, a PROEN, 
ciente do seu papel de auxiliar os Câmpus frente à nova resolução, passou a fazer 
essa coleta de dados. Esse levantamento foi apresentado para a comissão, na qual 
ela também faz parte, e nas reuniões mandou o seu suplente, Cristiano. Afirmou que a 
coleta de dados não foi feita para a comissão. Hoje, ela traz o ponto de vista da sua 
Pró-Reitoria. Afirmou que não houve Câmpus que não respondeu à coleta de dados 
da PROEN e as planilhas enviadas para a comissão foi o que se tinha naquele 
momento. Explicou que não deu prosseguimento ao preenchimento das planilhas 
pelos Câmpus porque com a amostragem de 50% já dava para ver a demanda 
necessária para contratação de professores para atender à resolução. Disse que irá 
solicitar orientação ao CONSUP sobre como proceder diante do levantamento que já 
foi feito e a contratação que precisa ocorrer para implementar a resolução. Pediu para 
apresentar as planilhas aos Conselheiros para explicar o panorama do banco de 
professores do MEC, já que é com ele que os Câmpus trabalham. Após apresentar e 
explicar a planilha resumo, a Pró-Reitora afirmou que a PROEN não manipulou as 
planilhas, apenas compilou os dados recebidos dos Câmpus. A PROEN concentrou-se 
no Ensino e as demandas de Pesquisa e Extensão serão feitas pela comissão ou 
pelas Pró-Reitorias responsáveis. Concluiu que a planilha mostra que é preciso 
contratar 211 professores em 10 unidades até 2016 para implementar a resolução, 
excluindo Câmpus maiores como o de Salvador e de Vitória da Conquista, por isso, a 
totalização apresentada pode ser 30 ou 40% ado que se precisa realmente para 
implementar a resolução. Esse cenário leva a PROEN a pedir orientação sobre como 
proceder em 2015. O Presidente abriu para manifestação. O Conselheiro Jaime Filho 
agradeceu a explicação da Pró-Reitora que mostra o impacto que a Resolução nº 
46/2014 terá e lembrou que a o Art. 57 da Lei nº 9.394/96, que fala da carga horária 
docente mínima, é contrária à nova resolução. Afirmou que a aplicação exata dessa 
resolução é impossível, é matematicamente inviável, disse o Conselheiro com base 
nos dados apresentados. Pediu que a comissão se debruçasse no estudo mais 
aprofundado do impacto dessa resolução e que trouxesse uma proposta de alteração 
da mesma, ficando ela suspensa no 1º semestre de 2015. O Conselheiro Georges 
Rocha disse que faz parte da comissão de acompanhamento da Resolução nº 



4 

 

46/2014 e do PQI e para ambas a coleta de informações é muito difícil. Em relação às 
informações passadas pela PROEN, o Conselheiro afirmou que os dados são 
incompletos e, apesar de ser uma amostra representativa, a comissão precisa 
compreender qual é a política do MEC para contratação, o banco de carga horária 
docente e os dados efetivos dos Câmpus relativos ao Ensino, Pesquisa e Extensão, já 
que foi a tônica do movimento dos docentes deste Instituto a isonomia entre essas 
partes. Pediu para se refletir na autonomia pedagógica, administrativa e orçamentária 
do Instituto enquanto autarquia e se o MEC determina o número de docentes a serem 
contratados e o número de código de vagas, cabe ao Conselho uma avaliação 
prudente sobre a quantidade de cursos e de vagas que podem ser oferecidos à 
comunidade para se manter uma qualidade de ensino e de trabalho dentro do Instituto. 
Concluiu defendendo que é preciso repensar a política de abertura de novos cursos e 
a qualidade de trabalho que é o espírito da Resolução nº 46/2014, por isso ele é 
contra a suspensão da resolução. Ressaltou que a comissão não foi atendida na sua 
solicitação dos dados completos dos Câmpus referentes ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão. O Conselheiro Robério Rocha disse ser favorável à suspensão da 
Resolução nº 46/2014 porque o Câmpus de Irecê está em implantação, tem só 3 
cursos integrados em uma região com 25.000 alunos no ensino médio e apenas 2 
cursos superiores na UNEB. Acredita que a impossibilidade de abertura de cursos 
seria o IFBA não cumprir sua missão de interiorização do ensino. Parabenizou a 
PROEN pela coleta de dados apresentado e concluiu que impedir o crescimento do 
Instituto e desenvolvimento de regiões carentes é omitir o papel  para o qual o IFBA foi 
criado. O Presidente esclareceu sobre a planilha da PROEN que do banco de 427 
docentes, 350 são dos Câmpus da expansão 3 e o MEC planejou que esses Câmpus 
teriam 1.200 alunos, sendo 20 por docente, e haveria uma margem de 10 docentes 
que poderiam ser contratados em caso de afastamento por licença, qualificação etc. 
Afirmou que aprovar essa resolução sem levar em consideração o seu impacto é 
deixar para 2015 mais de 40% dos alunos sem aulas. Acrescentou que tem docente 
que ficará com 2 horas aula por semana. A média da carga horária docente no 
Instituto é de 16h, em Câmpus novos é um pouco menos, contudo, o número de 
pesquisas científicas publicadas por docentes da casa é mínimo. Tem muitos Câmpus 
esvaziados pela evasão docente e defende que dentro desse quadro é preciso fazer 
um estudo muito sério. Afirmou que existe o tempo para fazer Pesquisa e para 
Extensão e se a carga horária mínima está menor que 50%, sem a Resolução nº 
46/2014, hoje, é preciso desmistificar a ideia de que não há qualidade pelo excesso de 
carga horária em sala de aula. Garantiu que tem pesquisas sérias e relevantes dentro 
da Instituição. Destacou que deixar o ensino sem aulas seria um crime de lesa-pátria. 
Acrescentou que está buscando de forma exaustiva minimizar o prejuízo de alunos 
que estão ingressando para iniciar aulas no 2º semestre de 2015. A Conselheira 
Solange Perdigão fez um resgate histórico sobre a resolução de carga horária que era 
a de nº 13/2008 e agora é nº 46/2014, destacando que em nenhum momento foi 
apontada alguma condição dela ser inexequível. Lembrou que a resolução de carga 
horária docente voltou várias vezes para Pauta no CONSUP por falta de dados e 
parece que está sendo colocado que ela foi aprovada de forma irresponsável pelo 
Conselho. Questionou não ter a presença da representação do MEC nas reuniões do 
CONSUP e concorda que há alguns aspectos pontuais que precisam ser revistos, mas 
não defende a inviabilização da resolução e sim a sua viabilidade a partir de estudos 
mais aprofundados. Propôs que a comissão fosse ampliada e que trouxessem mais 
dados, visando viabilizar a resolução, na próxima reunião do CONSUP. Após ampla 
discussão acerca do tema, o Presidente colocou em votação as propostas 
apresentadas. Houve 13 votos favoráveis à proposta de suspensão da Resolução nº 
46/2014 até o término do 1º semestre de 2015, visando aprofundamento do estudo de 
impacto que subsidie alterações para viabilizar a nova resolução, 08 votos favoráveis à 
manutenção da Resolução nº 46/2014 com a apresentação de um relatório mais 
completo em reunião extraordinária a ser realizada em 18/12/2014, e 01 abstenção. 
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Após aprovação da proposta de suspensão temporária, o Conselho deliberou pela 
recomposição da Comissão de Acompanhamento da Implementação da Resolução nº 
46/2014 e pela apresentação de relatório aprofundado na 1ª Reunião Ordinária do 
CONSUP, em 26/02/2015.  
3.3 Ficha de Avaliação do Desempenho Docente e Tabela de Distribuição de 
pontos. Relator: Conselheiro Jaime dos Santos Filho, com a palavra, apresentou o 
Parecer com a proposta de nova Ficha de Avaliação do Desempenho Docente e seu 
Barema ou Tabela de Distribuição de Pontos, que integram o Processo nº 
23278002108/2013-13, para os quais pediu aprovação do Conselho. O Presidente 
abriu para ampla discussão das minutas apresentadas e houve pedidos de alterações 
por parte dos Conselheiros Robério Rocha, Fernando Bulhões, Thierry Lobão, Jairo 
Mota e pelo Presidente, todos deferidos pelos presentes. O relator ajustou os 
documentos apresentados. O Presidente realizou a votação pela aprovação com os 
ajustes recomendados e obteve 21 votos favoráveis e 01 abstenção.  
 3.4 Alteração da Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática do 
Câmpus de Eunápolis. Relator: Conselheiro Robério Batista da Rocha, com a 
palavra, apresentou o Parecer que consta no Processo nº 23278002449/2014-61. O 
relator pediu a aprovação das alterações na Matriz supracitada, condicionada ao 
atendimento das suas recomendações. O Presidente abriu para manifestação. O 
Conselheiro Gilmário Brito elogiou o relato apresentado e perguntou por que a carga 
horária não foi especificada nem o número de créditos. O Presidente mostrou no 
documento as informações ao Conselheiro. Após ampla discussão, foram feitas outras 
recomendações pelos Conselheiros e agregadas ao Parecer final pelo relator. O 
Presidente fez a votação e houve 21 votos favoráveis à aprovação, unanimidade.  
3.5 Alteração na denominação do Curso Técnico de Automação e Controle  
Industrial do Câmpus de Salvador. Relator: Conselheiro Edward da Silva Abreu, 
com a palavra, apresentou o Parecer anexado ao Processo nº 23278002377/2014-52. 
Justificou a troca do nome do Curso em tela levando-se em conta a necessidade de 
adequar o curso de Automação e Controle Industrial às exigências atuais do mercado, 
bem como do ensino, além de atender ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do 
Ministério da Educação do Governo Federal. O Presidente abriu para manifestação 
dos Conselheiros e em seguida realizou a votação que obteve 19 votos favoráveis, 
unanimidade, pela alteração da denominação do referido curso para Automação 
Industrial. O Presidente, às 12:35h, deu o intervalo para o almoço. O retorno da 
reunião ocorreu às 14h com a formação do quórum de 16 Conselheiros.  
3.6 Regularização das Matrizes Curriculares dos Cursos Técnicos de Química e 
de Eletrotécnica, ambos forma Integrada, do Câmpus de Salvador. Relator: 
Conselheiro Fabíolo Morais Amaral, com a palavra, apresentou o Parecer que compõe 
o Processo nº 23278002494/2014-16. O realtor teceu os seguintes questionamentos, 
visando ajustes para serem feitos no prazo de 30 dias pela comissão elaboradora: 
Curso Técnico Integrado de Química Matriz 2011 - A matriz apresentada de 2011 é 
apenas para os ingressantes do ano de 2011 ou para os ingressantes a partir do ano 
de 2011? Segundo a Resolução n0 84 de 22 de dezembro de 2010 no quarto ano deve 
constar uma carga horária mínima de 02 horas da disciplina Inglês e na matriz 2011 
apresentada não consta nenhuma carga horária da disciplina Inglês no quarto ano. 
Segundo a Resolução n0 84 de 22 de dezembro de 2010 no quarto ano deve constar 
uma carga horária mínima de 02 horas da disciplina Organização, Normas e 
Qualidade - ONQ e na matriz 2011 apresentada consta apenas a carga horária de 01 
hora da disciplina Organização, Normas e Qualidade - ONQ no quarto ano. A 
disciplina de Espanhol é obrigatória ou facultativa para o aluno na matriz apresentada 
2011? Sendo facultativa para o aluno, como rege a legislação específica, a carga 
horária de espanhol não deve ser contabilizada na carga horária. A carga horária total 
da área diversificada da matriz 2011 foi contabilizada erroneamente. Ao invés de 07h 
são 06h. Analogamente, a carga horária total das disciplinas no quarto ano deve ser 
27 ao invés de 28h. Matriz 2010 - A matriz apresentada de 2010 é apenas para os 
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ingressantes do ano de 2010 ou para os ingressantes a partir do ano de 2010? A 
carga horária total da área diversificada da matriz 2010 foi contabilizada 
erroneamente. Ao invés de 06h são 07h. A carga horária do curso da matriz 2010 
apresentada é 3.960h ao invés de 3.990h. A carga horária do curso da matriz 2010 
apresentada é 4.752 h/aula ao invés de 4.788 h/aula. A disciplina de Espanhol é 
obrigatória ou facultativa para o aluno na matriz apresentada 2010? Sendo facultativa 
para o aluno, como rege a legislação específica, a carga horária de espanhol não deve 
ser contabilizada na carga horária. Matriz 2008 - A matriz apresentada de 2008 é 
apenas para os ingressantes do ano de 2008 ou para os ingressantes a partir do ano 
de 2008? A carga horária total das disciplinas no terceiro ano deve ser 29 ao invés de 
27h. A carga horária total das disciplinas no quarto ano é de 26,5h ou 24,5h? Refazer 
a conta das cargas horárias totais das horas relógio e horas/aulas. Matriz 2007 - A 
matriz apresentada de 2007 é apenas para os ingressantes do ano de 2007 ou para os 
ingressantes a partir do ano de 2007? Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica 
Matriz 2010 - Segundo a Resolução n0 84 de 22 de dezembro de 2010 no quarto ano 
deve constar uma carga horária mínima de 02 horas da disciplina Organização, 
Normas e Qualidade - ONQ e Segurança Meio Ambiente e Saúde, porém na matriz 
2010 apresentada não consta nenhuma carga horária destas disciplinas no quarto 
ano. A disciplina de Espanhol é obrigatória ou facultativa para o aluno na matriz 
apresentada 2010? Sendo facultativa para o aluno, como rege a legislação específica, 
a carga horária de espanhol não deve ser contabilizada na carga horária. Segundo a 
Resolução n0 84 de 22 de dezembro de 2010 no quarto ano deve constar uma carga 
horária mínima de 02 horas da disciplina Inglês e na matriz 2010 apresentada não 
consta nenhuma carga horária da disciplina Inglês no quarto ano. O Presidente abriu 
para manifestação dos Conselheiros e, em seguida, realizou a votação que obteve 22 
votos favoráveis pela aprovação do Parecer apresentado, unanimidade. 
3.7 Autorização para credenciamento da FAPEX e da FEP como apoiadoras nos 
Projetos de Pesquisa e Extensão do IFBA. Relator: Conselheiro Cássio Viana, com 
a palavra, apresentará o Parecer enviado para o CONSUP pelo Conselheiro Eduardo 
Marinho que justificou ausência, conforme explicado pelo Presidente no início da 
Ordem do dia, desta reunião. O Parecer apresentado consta no Processo nº 
23278002588/2014-95 e, considerando a legislação vigente, os grupos de pesquisa 
existentes no IFBA e os pedidos de registro das fundações em comento que enviaram  
documentação pertinente, é favorável a aprovação do credenciamento de ambas. O 
Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Georges Rocha 
pediu para ser informado sobre a criação da fundação de apoio à pesquisa do IFBA, 
lembrando que essa foi uma proposta defendida em outros momentos pelo 
Conselheiro Paulo Marinho. O Conselheiro Georges Rocha fez breve histórico sobre a 
Fundação CEFETBAHIA, que atuou nos anos 90, e foi aviltada por um grupo de 
professores da Instituição, passando a ser objeto de disputa jurídica por causa do uso 
do nome do CEFET, disse o Conselheiro. Pediu para a Conselheira Aurina Santana o 
corrigir, se estiver errado, na sua retrospectiva. Acrescentou que sua preocupação 
quanto às fundações de apoio, não é que seja contra a adesão, mas que não se 
fechem as portas para a criação de uma fundação de apoio para o IFBA. Destacou 
que as taxas cobradas pela FEP e pela FAPEX são altas e isso não é interessante 
para uma Instituição como o IFBA que visa crescer. Concluiu, pedindo 
esclarecimentos. O Conselheiro Thierry Lobão disse que as fundações FAPEX e FEP 
são adstritas à UFBA. Será discutida na reunião do Conselho Universitário em 18 de 
dezembro a adesão da FEP e deverá ser aprovada. Informou que pagou 5% no último 
projeto dele à FEP. A Conselheira Aurina Santana explicou que esteve presente em 
duas audiências em relação à Fundação CEFETBAHIA referentes ao pedido de 
retirada do nome CEFET que vinculava a Fundação à Instituição, sendo o pedido  
anterior à sua gestão. Em alguns eventos ela foi confundida com quem deveria estar 
respondendo pela Fundação em relação a questões sérias sobre um concurso público. 
Nas audiências que a Conselheira esteve presente era para retirar o nome CEFET e 
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para a Fundação pagar o tempo que esteve usando as dependências da escola. Eram 
espaços reservados para uso exclusivo da Fundação e ninguém mais podia usar, nem 
professores, alunos ou servidores. Passou-se a questionar se a Fundação era do 
CEFET ou o CEFET era da Fundação. O Juiz defendeu a Fundação na 1ª audiência, 
dizendo que ela foi a melhor coisa que ocorreu para a escola. Na 2ª audiência foi 
colocado de novo o pedido de retirada do nome e o Juiz negou, alegando que estava 
em processo a mudança do nome do CEFET para Instituto e, portanto, não era preciso 
retirar o nome daquela Fundação. Sobre os cálculos do pagamento do espaço usado, 
o Juiz pediu que ela se reunisse com o responsável pela Fundação CEFETBAHIA e o 
que fosse acordado entre eles, o Juiz acataria. Foi marcada a reunião com Scardino, 
presidente da Fundação, e ele disse que não pagaria nada ao CEFET e que, ao 
contrário do que estavam alegando, o CEFET é que devia à Fundação. A reunião 
resultou em nada e não encaminhou nenhum acordo ao Juiz, disse a Conselheira. 
Acrescentou que a Procuradoria Jurídica acompanhou o processo, mas não tinha 
direito a se pronunciar nas audiências. Era preciso levar outro procurador para 
acompanhar e se pronunciar, representando o Instituto. Foram ao Ministério Público e 
a todos os lugares em que se precisava ir durante a sua gestão e vários empecilhos 
foram criados com a manifestação da Fundação CEFETBAHIA. Quando tentaram criar 
a fundação própria, 5 empresas tiveram interesse mas conseguiram que fossem 
saindo uma a uma e a fundação não aconteceu. Acrescentou que até hoje não foram 
convocados para nova audiência. O Presidente do CONSUP disse que o IFBA 
continua com uma carteira na Fundação CEFETBAHIA e tentaram ganhar a 
Presidência da Fundação em algumas eleições, mas perderam todas as vezes que 
tentaram. Hoje, o Prof. João Alfredo representa o IFBA na Fundação CEFETBAHIA. 
Esclareceu que o pedido do credenciamento da FAPEX e da FEP é em função de 
alguns grupos de pesquisa do IFBA. Os recursos deles são depositados na 250, 
deixando os grupos sem mobilidade financeira. Para se gastar o recurso que entra 
pela 250 é preciso aprovação do Congresso e isso não dá mobilidade. Acrescentou 
que o Grupo de Saúde, por exemplo, precisa do edital para fazer pesquisa e o este diz 
que será passado o recurso para uma fundação. Concluiu dizendo que uma fundação 
do Instituto precisa de mantenedores e devido à desconfiança que surgiu quanto às 
fundações de apoio por parte das empresas, se criou uma dificuldade na busca de 
empresas mantenedoras. Após conclusão das discussões acerca do tema, o 
Presidente abriu a votação que alcançou 17 votos favoráveis ao Parecer apresentado, 
01 voto contrário e 03 abstenções. O Presidente informou que o Conselheiro Eduardo 
Marinho sugeriu a formação de Comissão para elaborar as Normas que disciplinam o 
credenciamento das fundações de apoio junto ao IFBA, observando o Art. 4º, inciso V 
do Parecer aprovado. O Conselho deliberou que a comissão tenha representantes da 
PROEN, PRPGI, PROEX e do CONSUP, além de Jaqueline Menezes, chefe da 
CCONT. Os Conselheiros Luciano Cerqueira e Fabíolo Morais integrarão a comissão, 
como titular e suplente, respectivamente, e ela terá 90 dias para submeter ao 
Conselho as Normas em apreço. Os demais nomes serão solicitados às Pró-Reitorias 
envolvidas.  
3.8 Alterações no Projeto do Curso de Licenciatura em Computação do Câmpus 
de Porto Seguro. Relatora: Conselheira Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro, com 
a palavra, apresentou o Parecer que integra o Processo nº 23278002584/2014-15. A 
relatora solicitou à Secretaria do Conselho que os Projetos enviados para os relatores 
fossem também em word para facilitar os ajustes nos textos. A relatora votou pela 
aprovação das alterações no projeto em apreço, considerando as recomendações 
constantes no seu Parecer, conforme sugeridas e acatadas pelos Conselheiros 
durante a discussão do tema. O Presidente abriu para votação após as manifestações 
e obteve 20 votos favoráveis pela aprovação, unanimidade. 
3.9 Normas para registro de ausência docente e reposição de aulas no IFBA. 
Relator: Conselheiro Albertino Ferreira Nascimento Júnior. O Presidente informou que, 
por motivo de férias, o Conselheiro Albertino Ferreira está ausente, mas enviou o 
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Parecer referente a este ponto que será apresentado pelo Conselheiro Robério Rocha, 
observando o Regimento do CONSUP no seu Cap. IV, Art. 23, § 2º. Em seguida, foi 
dado início à relatoria. O Conselheiro Robério Rocha, com a palavra, apresentou o 
Parecer que consta no Processo nº 23278002667/2014-04, justificando que o objetivo 
é normatizar e regulamentar as ausências docentes no Instituto Federal da Bahia, 
considerando que não existe nenhum tipo de controle quanto as reposições das aulas 
nem quanto a reposição do dia efetivamente não trabalhado pelo servidor (docente), 
quer seja pela falta de um controle efetivo de frequência quer seja pela falta de 
mecanismos regulatórios institucionais. O relator Robério Rocha apresentou as 
Normas propostas e pediu a aprovação das mesmas. O Presidente abriu para 
discussão e a Conselheira Solange Perdigão disse que fosse incluído na proposta das 
normas algo que delimitasse quando deve ocorrer a reposição de aulas e a carga 
horária possível para reposição. Pediu essa reflexão, tomando como base a 
experiência do seu Câmpus, onde a aula termina 12:20h e tem reposição que é 
marcada para 13h, o que cria dificuldade para os alunos. O Conselheiro Georges 
Rocha disse que a regularização dessas práticas são bem vindas e pediu ajustes na 
Seção 1, Art. 2º § 2º, para que o formulário seja entregue com 7 dias e não com 15 
dias. Também sugeriu que no § 3º a última frase seja suprimida, quando diz que o 
coordenador de curso deve comprovar que não pode ser feita a permuta. O 
Conselheiro entende que isso vai burocratizar o processo. A Conselheira Paula 
Roberta concordou com a importância da normatização das reposições frente à greve 
que houve e as reposições sem normatizzação comprometem o PINA, a ATA, 
monitorias e outros projetos da Instituição voltados para o alunado. A Conselheira 
Eloísa Pinto disse que as reposições são feitas no horário da ATA no Ensino Superior 
do seu Câmpus, horário previsto no Calendário e por isso não traz tanto prejuízo para 
o aluno. A Conselheira Hana Carolina Novaes pediu para levar em consideração a 
opinião da turma envolvida e exemplificou que no caso do seu Câmpus (Irecê), os 
alunos preferem ficar na escola porque alguns não são da cidade e gastariam muito 
com o transporte. A Conselheira Dicíola Baqueiro disse que as reposições estão 
virando corriqueiras e parece que os alunos são de cursos de tempo integral. 
Defendeu que as ausências programadas deverão ser no turno de aula porque o ônus 
da qualificação do docente está sendo do aluno. Discorda que o termo usado nas 
normas não seja “priorizar as reposições programadas” e sim um termo mais forte. 
Contudo, as ausências imprevistas por motivo de saúde e outras tudo bem, concluiu a 
Conselheira. A Conselheira Solange Perdigão disse que aula é uma coisa e 
atendimento (ATA) é outra. O Conselheiro Jairo Mota defendeu que o diálogo deve ser 
com os estudantes, além da coordenação junto ao professor. Alguns estudantes usam 
transporte das Prefeituras e têm horários específicos para embarcar. A Conselheira 
Solange Perdigão reiterou que o estudante fica encurralado em muitas situações, 
tendo que escolher entre não almoçar ou perder o transporte, as duas não são 
interessantes. O Conselheiro Robério Rocha disse que no seu Câmpus normas 
semelhantes foram criadas e aplicadas como Instrução Normativa. As contribuições 
feitas são muito boas só não consegue ver como colocar o parecer estudantil em 
todos os itens. Ele acredita que a coordenação do curso vai olhar não para o 
individual, mas para o que for melhor para o curso. Defende que deve haver um limite 
máximo de reposições por turma no turno oposto e não as permutas. A 
obrigatoriedade seria para a permuta e não pode tirar o direito do atendimento ao 
aluno, colocando reposição de aulas no horário. O Conselheiro Luciano Cerqueira 
perguntou como se dará a aplicação das normas. A Conselheira Elis Lopes disse que 
nas normas o parecer pedagógico que é solicitado fere o Regimento aprovado, que dá 
essas atribuições referentes ao cumprimento de carga horária docente ao coordenador 
de curso. O Conselheiro Robério Rocha disse que a PROEN está revendo as normas 
acadêmicas e haverá mudança em algumas atribuições do setor pedagógico. A 
Conselheira Dicíola Baqueiro disse que no seu Câmpus o setor pedagógico lida com 
alunos e docentes, é um setor multidisciplinar. Encerrando as manifestações, o 
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Presidente abriu para a votação das propostas apresentadas. Houve 11 votos 
favoráveis à manutenção dos 15 dias, 06 votos favoráveis à redução para 7 dias e 03 
abstenções., referente ao Art. 2º, § 2º. Quanto à supressão da última frase do § 3º do 
Art. 2º, houve 08 votos favoráveis à manutenção da frase, 07 favoráveis à supressão 
da frase e 04 abstenções. Quanto à definição de quantidade máxima de reposição no 
turno oposto, os Conselheiros deliberaram que ficará a cargo da Coordenação de cada 
Curso em conjunto com a Coordenação Pedagógica e os alunos, de acordo com cada 
realidade. O Conselheiro Fabíolo Morais reforçou que a norma é um avanço e que ela 
poderá ser revista após um tempo para ser avaliada do ponto de vista prático. O 
Conselheiro Georges Rocha solicitou que fosse incluída, nos casos em que é possível 
justificar a atividade sindical, como objeto para as permutas. O Conselho aprovou a 
inclusão no Art. 2º. O Presidente submeteu a aprovação do Parecer com as alterações 
feitas e obteve 20 votos favoráveis, unanimidade.  
4. O que ocorrer:  
4.1 O Presidente submeteu à apreciação do Conselho a situação do Conselheiro 
Fernando Bulhões, trazida à atenção na última reunião pelo próprio Conselheiro 
quando explicou que foi eleito estando lotado no Câmpus de Vitória da Conquista e 
hoje encontra-se lotado no Câmpus de Feira de Santana. Esclareceu que esta decisão 
servirá de precedente para outros casos, como do docente Cristiano Dias, suplente de 
Rogério Rocha, eleito quando era do Câmpus de Irecê e lotado, atualmente, no 
Câmpus de Ilhéus. O Conselheiro Georges Rocha sugeriu que fossem resgatadas as 
atas do CONSUP da época em que foi tratado o caso do Conselheiro Rogério Silva e 
que seja designado um relator para expor a situação ao Conselho, para tomada de 
decisão. A proposta foi acatada e o Conselheiro Rogério Rocha será o relator do tema. 
4.2 O Presidente submeteu ao Conselho a aprovação da data para reunião 
extraordinária, 18/12/2014, e o Calendário de Reuniões Ordinárias em 2015 
disponibilizado na Pasta on-line para os Conselheiros. Os presentes acataram as 
propostas. 
4.3 O Presidente pediu aprovação do Conselho para o a Resolução nº 173, de 
17/11/2014, que altera a data de apresentação das propostas da Comissão do PQI 
para o dia 18/12/14, feita ad referendum do Conselho, após reunião do Presidente 
com a Comissão no dia 17/11/2014. O Conselho aprovou o ato. 
4.4 A Conselheira Elis Lopes fez convite para os técnicos conhecerem a CIS. O GT do 
qual ela faz parte, sob a coordenação do SINASEFE, está fazendo seminários nos 
Câmpus e o Reitor vem movendo esforços para formar a comissão eleitoral para a CIS 
do IFBA. Falou que haverá um seminário estadual no Câmpus Eunápolis, com o apoio 
do Diretor, Prof. Fabíolo Morais e do SINASEFE. A Conselheira está convidando os 
técnicos para o encontro no dia 09/12/14, quando também ocorrerá o lançamento da 
campanha para o RSC dos Técnicos. A Conselheira pediu permissão ao Conselho 
para ler uma Carta Aberta, que é fruto das discussões em reunião com os técnicos 
administrativos dos Câmpus Porto Seguro e de Eunápolis, que ela traz enquanto 
representante do segmento Técnico-Administrativo no Conselho, por acreditar que 
este é o fórum para tratar de tais assuntos. A carta foi entregue à Presidência, 
assinada pela Conselheira, e lida para os presentes na íntegra. Nesta foram 
solicitados esclarecimentos sobre a deliberação ocorrida no Colégio de Dirigentes, no 
dia 29/10/14, sobre a implementação e possíveis encaminhamentos do ponto 
eletrônico para controle da frequência dos servidores técnico-administrativos.  
Informou que solicitou a ata da reunião do Colégio de Dirigentes por 3 vezes e não 
obteve resposta. Questiona o porquê da não publicação das Atas das reuniões do 
Colégio de Dirigentes e pede esclarecimento sobre a manutenção da autonomia 
administrativa de cada Câmpus sobre a frequência dos seus servidores. Acrescentou 
que vários Institutos resistiram à implantação do ponto eletrônico, incluindo o 
IFBAIANO, alegando a equiparação entre os docentes EBTT aos do Magistério 
Superior, a Lei 12.772/12, o Decreto 1590/95 e alguns Pareceres da AGU. Se o IFBA 
adotou tal medida para os docentes, questiona-se a adoção do ponto somente para os 



10 

 

técnicos administrativos. Solicita a manutenção das 30h e questiona como seriam 
tratadas as especificidades de cada categoria funcional com o controle eletrônico. 
Solicita que sejam apresentadas autuações emitidas pelos órgãos de controle junto à 
Procuradoria do IFBA quanto ao registro da frequência dos servidores como vem 
sendo feito, caso tenham ocorrido. Solicitou que a decisão não seja unilateral, entre 
Reitor e Diretores, mas que seja amplamente discutida em todos os Câmpus por 
servidores e docentes e que seja trazida para este Conselho. O Presidente disse que 
estará analisando o documento para responder, já que somente agora tomou 
conhecimento do conteúdo da carta. O Conselheiro Georges Rocha perguntou se foi 
definido a adoção do ponto eletrônico no Colégio de Dirigentes e o Presidente disse 
que ficou de ser amadurecida essa decisão na próxima reunião do Colégio. A 
Conselheira Elis Lopes perguntou por que não são publicadas as Atas do Colégio de 
Dirigentes e o Presidente disse que não são feitas atas nas reuniões do Colégio 
porque não há uma pauta específica, já que tratam de diversos assuntos do Instituto. 
O Colégio de Dirigentes deliberou que não vê a necessidade de transmissão das 
reuniões porque as discussões dizem respeito ao poder discricionário dos seus 
gestores.  
4.5 O Conselheiro Fabíolo Morais pediu que na próxima reunião do CONSUP possa 
entrar na Pauta a formação de comissões para a revisão do Regimento Geral do IFBA, 
adequando-o à matriz CONIF, e a que elaborará as normas para execução do 
Congresso Regimental. Os presentes concordaram.  
4.6 O Conselheiro Georges Rocha entregou 2 ofícios à Presidência do CONSUP, os 
quais foram lidos pelo Conselheiro aos presentes. O conteúdo do Ofício nº 
104/2014/SINASEFE, trata de uma demanda que foi apresentada no Câmpus de 
Camaçari, segundo o Conselheiro, solicitando cópia dos horários de todos os 
professores do Câmpus e que estes sejam publicados. O Presidente disse que o 
horário de aulas e de atendimento é público e deve estar inclusive na rede, para que 
pais de alunos possam ter acesso. Afirmou o Presidente que vai reforçar o pedido em 
todos os Câmpus e pediu que o Chefe da DGP, Conselheiro Luciano Cerqueira, faça 
um Ofício Circular informando a publicação dos horários de todos os servidores da 
Instituição. O Conselheiro Luciano Cerqueira informou que na última reunião do 
Colégio de Dirigentes, a DGCOM ficou de fazer a publicação dos horários de todos os 
servidores na página oficial. O Conselheiro Georges Rocha disse que recebeu um 
ofício da DGP, assinado por Fábio Fonteles, informando que não está conseguindo 
implementar o pagamento do RSC e da Classe Titular na página do SIAPE porque o 
MEC travou. O Conselheiro Luciano Cerqueira disse que a informação de Fábio 
Fonteles foi sobre o pagamento retroativo. O Conselheiro Georges Rocha disse que o 
retroativo não está sendo lançado em folha. Reiterou que está trazendo ao 
conhecimento e mandará documento à Reitoria para que possa ser tratado o assunto 
administrativamente, sem haver necessidade de abertura de processo jurídico, por ser 
um direito líquido e certo com base na Lei 12. 772/12.  O Conselheiro Georges Rocha 
leu o 2º Ofício que foi entregue à Presidência, de nº 115/2014/SINASEFE, na íntegra, 
solicitando cópia das Portarias que autorizam o funcionamento dos Câmpus 
inaugurados recentemente e das nomeações dos seus respectivos Diretores Gerais 
Pró-tempore, sendo esses: Câmpus de Feira de Santana, Seabra, Irecê, Jacobina, 
Jequié, Ilhéus, Paulo Afonso e Brumado, visando esclarecimento para a comunidade 
acadêmica e o planejamento do processo eleitoral, considerando a proximidade do 
cumprimento do prazo de implantação estabelecido pelo MEC. O Conselheiro Georges 
Rocha afirmou, ainda, que as consultas feitas em 2013 para escolha dos Diretores 
Gerais desses Câmpus são pró-tempore e eles não assinam como tal. No caso do 
Câmpus de Paulo Afonso, em janeiro de 2015 o MEC vai emitir uma Portaria para 
eleição do Diretor Geral já que finda o prazo de 5 anos de implantação, disse o 
Conselheiro. Afirmou que os pedidos que traz não são motivados pelo Sindicato, mas 
pela comunidade,  pela base nesses Câmpus. Concluiu, reiterando o pedido das atas 
das reuniões do Colégio de Dirigentes e afirmou que o mesmo está funcionando de 
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forma inadequada, já que a comunidade não conhece a pauta, a frequência das 
reuniões e não pode assisti-las. Concluiu, dando como exemplo o Supremo Tribunal, 
cujas reuniões são transmitidas e qualquer cidadão pode acompanhar na sala. O 
Presidente esclareceu sobre o pagamento do RSC e da Classe Titular que o SIAPE, 
agora chamado SIGEP,está bloqueado e não é de controle total do IFBA, assim como 
o SIAFI. Ele foi travado para o pagamento retroativo, somente o pagamento da RT 
está sendo habilitado. Esta informação foi confirmada pelo Diretor da DGP, 
Conselheiro Luciano Cerqueira. O Presidente esclareceu que alguns Institutos que 
conseguiram no mês passado pagar o retroativo o mesmo foi dividido em duas vezes 
e a segunda parcela já ficou travada. No caso do IFBA, foi permitido o lançamento, 
mas não o retroativo. Acredita-se que isso seja por problema de caixa do Governo 
Federal e a não receita pela isenção dos impostos. O limite de investimento do IFBA 
está travado desde agosto, apesar de ser o IFBA o Instituto que mais executou no 
Brasil e está com 1% retido desde outubro. Não houve liberação de emenda 
parlamentar de nenhum Instituto. O Pró-Reitor de Administração está em Brasília junto 
com o Chefe de Gabinete para tentar liberar o orçamento, informou o Presidente. 
Acrescentou que, com relação ao Of. 115 do SINASEFE, o Câmpus de Brumado está 
no seu 1º ano e só em 2017 acaba o prazo da autorização. Com relação aos outros 
Câmpus, o entendimento é que a consulta foi um processo democrático, aberto e que 
os Diretores foram nomeados a partir da posse dele como Reitor e sairão juntos no 
término do seu mandato. Houve um processo eleitoral, autorizado pela Reitoria 
anterior, que será honrado, de acordo com as prerrogativas legais que cabem à 
Reitoria para nomeação dos Diretores. Foram feitas eleições apesar do tempo de 
implantação desses Câmpus não permitir isso. Afirmou que os diretores em apreço 
são ordenadores de despesa, tratados como tal e terminarão o mandato junto com o 
Reitor, em agosto de 2018. No caso do mandato do Diretor de Brumado que não foi 
eleito, o Presidente explicou que esse foi nomeado no tempo de implantação do 
Câmpus e no cumprimento do prazo legal haverá a eleição para Brumado. O 
Conselheiro Georges Rocha reiterou que precisa entender se o que houve foram 
eleições e se estas atenderam a todas as prerrogativas da legislação. Isso será 
analisado pelo Sindicato a partir da resposta enviada, concluiu. O Presidente pediu 
que o Conselheiro enviasse a solicitação por escrito, por entender que o que está 
sendo dito é que a democracia é relativa. O Conselheiro Georges Rocha negou estar 
afirmando isso e que está tratando de uma demanda que não é pessoal, solicitando 
esclarecimentos pelo Sindicato que tem recebido algumas denúncias. O Presidente 
perguntou se teria que prestar esclarecimento sobre alguns Câmpus e outros não. O 
Conselheiro Georges Rocha respondeu que seria para os Câmpus que constam na 
lista do Ofício. A Conselheira Aurina Santana, anterior Reitora do IFBA, pediu para 
esclarecer que essa decisão de se fazer consulta ou eleição não é de agora, mas 
desde 2006. Perguntou qual foi o Diretor que não defendeu eleições diretas para 
Diretor. Acrescentou que quando os Câmpus iam completando idade para fazer 
eleição direta, inclusive isso aconteceu com o Câmpus de Porto Seguro, ela enquanto 
Reitora ia ao Câmpus, fazia uma reunião geral com a comunidade para decidir o que 
era para ser feito. No caso dos Câmpus de Simões Filho e de Santo Amaro foi definido 
que deveria ocorrer uma nova consulta. O único Câmpus que decidiu por uma eleição, 
mas já estavam reconduzindo o diretor, foi o Câmpus de Camaçari. Chamar de 
consulta ou de eleição vai de acordo com a conveniência de cada um, disse a 
Conselheira. Concluiu, dizendo que a premissa de adotar o procedimento que vem 
sendo praticado é dada pelo Ministério da Educação ao Reitor. O Presidente disse que 
se houvesse ilegalidade nesse procedimento que vem sendo adotado teriam ocorrido 
denúncias, mas a democracia está mantida. Sobre as colocações acerca das reuniões 
do Colégio de Dirigentes, o Presidente disse que levará ao conhecimento. Destacou 
que o Colégio usa da mesma prerrogativa que a Presidente tem de se reunir com seus 
ministros e não serem publicizadas as reuniões. O Presidente disse que todos os 
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dirigentes foram eleitos e se a comunidade não confiasse não os elegeria. Concluiu 
dizendo que a consulta será levada ao Colégio de Dirigentes.  
4.7 A Conselheira Elis Lopes disse que algumas coisas são decididas no CONSUP E 
outras de modo unilateral no Colégio de Dirigentes. A sua percepção diante das 
discussões é que o Presidente recebeu a carta, mas não está aberto ao diálogo. 
Perguntou qual o prazo para se obter resposta à Carta Aberta trazida por ela. O 
Presidente respondeu que não poderia estabelecer um prazo para responder a Carta 
Acerta em função de ter tomado conhecimento das suas demandas nesta reunião, 
considerando as suas outras atribuições dentro da Instituição, além do fato da sua 
mesa está cheia de documentos para serem respondidos e a Carta entrará na fila, já 
que ele toma o cuidado de ler cada documento recebido para, então, responder um a 
um. Argumentou que, assim como a Conselheira não teve prazo estipulado para fazer 
reuniões e elaborar a carta que trouxe, ele tem o direito de analisar as questões 
levantadas para respondê-la. A Conselheira Elis Lopes disse que a Lei de Acesso à 
Informação determina prazo para a resposta. O Presidente disse que se a Conselheira 
quer usar dessa prerrogativa, então deverá enviar o documento através do E-SIC.  
4.7 O Conselheiro Jaime Filho trouxe a atenção do Conselho um e-mail que recebeu 
de colegas do Câmpus Vitória da Conquista e que foi encaminhado à ouvidoria, se 
manifestando insatisfeitos com relação à Presidência da CPPD e os processos do 
RSC. O Conselheiro leu o e-mail enviado pelos professores Udson, Tamara e 
Crescêncio, informando que o Prof. Udson ligou na quarta-feira, às 14:30h, pedindo 
informação sobre o seu processo e o presidente da CPPD, Prof. Mário Cezar,  
informou que o processo dele teria resultado no ano que vem. O interessado 
perguntou se para ser analisado agora teria que ser entregue em mãos e o presidente 
da CPPD respondeu que sim, caso contrário, o processo ficará para ser analisado pela 
próxima CPPD, acrescentando que ao vir de Vitória da Conquista o Prof. Udson 
aproveitasse e trouxesse os processos dos demais professores do seu Câmpus. O 
Conselheiro Jaime Filho afirmou que esse procedimento de deixar processos que vêm 
por malote por último está prejudicando os professores que são dos Câmpus do 
interior. Além disso, destacou que essa conduta e o padrão exigido pela atual CPPD 
ferem a Resolução nº 171/2014. O Conselheiro Georges Rocha disse que esteve com 
o presidente da CPPD, hoje, e a comissão está trabalhando com 2 estagiários, sem 
servidor. A CPPD está apinhada de processos de RSC, Titular e tem só 3 professores, 
os demais membros abandonaram a comissão, embora não esteja querendo defender 
o Prof. Mário Cezar, até porque o seu processo está lá e está atrasado, concluiu o 
Conselheiro. O Conselheiro Jaime Filho disse que o questionamento é para que os 
processos sejam analisados por ordem de chegada e não privilegiando os que são 
entregues em mãos, porque isso priorizaria os que estão na Reitoria, no Câmpus de 
Salvador e nos Câmpus próximos em detrimento dos demais. O Conselheiro Georges 
Rocha concordou. O Presidente disse que chamará o presidente da CPPD e a 
comissão para conversar e informou que foi feito um mutirão para ajudar a CPPD. 
Tem vários professores junto à comissão. Já está ocorrendo o processo eleitoral da 
CPPD porque a comissão se desintegrou por desavenças internas e diferenças de 
forma de se trabalhar. Reiterou que o definido para o RSC é que os processos sejam 
enviados de 30 em 30 e não priorizando quem entregou em mãos ou os que vieram 
por malote. A única fila que um processo pode ultrapassar outro é devido ao tempo de 
serviço, esses critérios estão na Resolução do RSC. O Conselheiro Jaime Filho pediu 
esclarecimentos sobre o EDSIF. O Presidente disse que houve reunião da comissão 
essa semana sobre os jogos e o IFSergipe pediu repasse de recurso para a 
organização e as despesas com os atletas servidores durante os jogos. O IFBA fez o 
repasse, porém, outros Institutos, em função do fechamento do exercício no dia 25, 
não fizeram o repasse e por isso os jogos foram adiados para o ano que vem. O 
Conselheiro Luciano Cerqueira, membro da comissão do EDISIF, ratificou as 
informações passadas pelo Presidente, informando que os jogos serão de 07 a 11 de 
março/2015. O Presidente disse que, quanto aos Jogos Estudantis, tem uma comissão 
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de professores de Educação Física organizando e discutindo com o corpo discente, 
docente e técnico para ter as seletivas em todos os Câmpus o IFBA participar das dos 
jogos do Norte e Nordeste.  
Saídas antecipadas: Conselheiro Gilmário Brito, às 12:35h; Conselheiro Fernando 
Bulhões, às 15:35h saiu para consulta e retornou às 17:05h; Conselheira Eloísa Pinto, 
às 17h; Conselheira Aurina Santana, às 17:45h; Conselheiro Georges Rocha, às 
17:55h e Conselheiro Edward Abreu, às 18h. 
Substituição da Presidência: O Conselheiro Fernando Bulhões substituiu Prof. 
Renato da Anunciação Filho na Presidência da reunião das 11:00 às 11:10h e 
das17:15 às 17:20h.  
Encerramento: O Presidente agradeceu a todos os presentes e aos relatores 
nominalmente. A reunião foi encerrada às 19:10h. 
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