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 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO IF BAIANO

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove  horas, na Sala de
Reunião da Reitoria do IF Baiano, situado à Rua do Rouxinol, 116, nesta cidade de Salvador, capital
do Estado da Bahia, realizou-se a Reunião do Conselho Superior, sob a presidência do Professor
Geovane Barbosa do Nascimento, Reitor deste Instituto e Denilson Santana Sodré dos Santos,
Presidente  Substituto e  na  presença  dos  seguintes  Conselheiros:  Aureluci  Alves  de  Aquino,
Márcio Pereira Santos de Carvalho Pereira, Eduardo dos Passos Belmonte, Representantes dos
Docentes;  Carlito  José  de  Barros  Filho,  Clóvis  Costa  dos  Santos,  Itamar  de  Santana
Guimarães,  Leurismar  Marques  Ferreira,  Representantes  dos  Técnicos  Administrativos;
Jeferson Conceição Santos,  Representantes dos Discentes – Ensino Médio; Marcelito Trindade
Almeida, Nelson Vieira da Silva Filho, Manoela Falcon Silveira,  Osvaldo Santos de Brito,
Representantes  dos  Diretores  Gerais;  Soraya  Luiza  Correia  dos  Santos,  Representante  das
Entidades dos Trabalhadores e Cátia Cilene Farago, Representante da Seção Sindical. Total de 14
Conselheiros.  Ausência  justificada: Cristiane  Leal  da  Silva,  Diêgo  da  Silva  Pereira  e  Roberto
Ferreira  Rodrigues,  Representantes  dos  Egressos;  Aécio  José  Araújo  passos  Duarte,  Ariomar
Rodrigues dos Santos e Lizziane da Silva Argolo, Representantes dos Diretores Gerais; Sayonara
Cotrim  Sabioni,  Representante  Docente;  Dustin  Justiniano  de  Santana,  Representante  Técnico-
administrativo; Maria Neusa de Lima Ferreira, Representante do Ministério da Educação; Ausência
não justificada: Paulo Eduardo Ferreira dos Passos Belmonte (Suplente), Representante Docente;
Diêgo  de Oliveira Brito (Suplente) e Phablo Alexandre Lucas Angelim ( Titular), representantes
dos  Discentes  –  Ensino  Superior;  Ricardo  José  Viana  Sales  (Suplente)  e  Welliton Rezende
Hassagawa ( Titular) - Representantes Setor Público/Empresas Estatais. Observa-se o que segue, os
conselheiros Paulo José Cintra Santos ( Titular), Representante das Entidades Patronais e Rafael da
Silva Santos (Titular)  -  Representante dos Discentes – Ensino Superior,  apesar  de confirmarem
presença, estiveram ausente sem justificativa. O Presidente não considerou plausível a justificativa
de  falta  encaminhada pelo  Conselheiro  Eberson Luís,  Representante  Docente  (  Titular).  Ofício
Circular Nº 19/2016/IF Baiano/Conselho Superior - Convoca para Quarta Reunião Ordinária
do CONSUP e o Ofício Circular Nº 20/2016/IF Baiano/Conselho Superior – Informa à Pauta
da Quarta Reunião Ordinária do CONSUP.  Abertura da Reunião: O Presidente do Conselho
Superior, o Professor Geovane Nascimento, declarou aberta a sessão, após verificação do quórum
mínimo,  o  que  permitiu  a  instalação  dos  trabalhos.  O  Presidente  GEOVANE  falou  sobre  a
conjuntura  política  do  país,  destacando  o  impacto  da  PEC 241 para  os  Institutos  Federais. A)
INFORMES: Informou que o Servidor Marcos Mendonça encaminhou à Secretária do CONSUP o
documento  protocolado  23327.509152/2016-61  solicitando  apreciação  deste  Conselho.  Em

Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 4ª Reunião Ordinária  1/8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33



resposta,  encaminhou  o  Ofício  nº  16/2016/Conselho  Superior,  fazendo  a  leitura  do  mesmo.
Solicitou  a  inclusão  de  Ponto  de  Pauta  do  Curso  de  Especialização  em Educação  do  Campo,
Campus  Bom Jesus  da  Lapa,  que  teve  como relator  o  conselheiro  Clóvis.  Sendo a  solicitação
acatada pelos demais conselheiros. A Conselheira CÁTIA solicitou a inclusão de ponto de pauta a
análise do recurso do PAD do servidor Marcos Mendonça. O Presidente GEOVANE disse que o
pedido de recurso feito pelo servidor foi respondido e está com base na legislação, sendo que o caso
concreto não caberia recuso a este Conselho. A Conselheira CÁTIA fez a leitura do art. 5º/CF/88, do
recurso previsto na Lei 8.112/90 e 9.784/99. Ressaltou que caberia recurso a este Conselho, pois foi
o Reitor a aplicar a penalidade, por isso solicitou que o Conselho apreciasse o recurso, pois é órgão
máximo da instituição que está acima do Reitor e caso não houvesse tempo para apreciação, que
fosse assegurado em outra reunião. O Presidente GEOVANE informou que o processo em questão
transcorreu de acordo com o rito legal, especialmente no que diz respeito a garantia do direito a
ampla defesa e contraditório. Disse também que o Ministério da Educação delegou a competência
aos Reitores para julgar PAD e o que está cumprindo o que diz artigo 2º da Portaria do Ministério
da Educação – MEC nº 451 de 09 de abril de 2010. Informou ainda que se houvesse necessidade de
tratar  esse  assunto  pelo  CONSUP teria  feito  através  de  reunião  sem  transmissão.  Falou  se  a
conselheira  Cátia  quisesse  poderia  tirar  alguma  dúvida  jurídica  ou  processual  formalizando  a
solicitação junto a Procuradoria Federal do IF Baiano ou na Assessoria Processual. O Conselheiro
EDUARDO sugeriu que saísse uma comissão do CONSUP, de preferência conselheiro externo, para
analisar  o  documento  encaminhado  pelo  servidor  e  a  resposta  encaminhada  pelo  Presidente
indicando os conselheiros Soraya e Carlito. O Presidente GEOVANE disse que todo servidor que
responde processo tem direito a ampla defesa e ao contraditório, e não foi diferente com o este
PAD.  Ainda com a palavra,  acatou  o  encaminhamento  do conselheiro  Eduardo.  O Conselheiro
CARLITO disse que sabendo um pouco sobre o contexto do processo não entendia a finalidade da
constituição de uma comissão. Questionou qual seria a instância que caberia recurso nesse caso. O
Presidente GEOVANE disse que acha válido ser um membro externo para fazer essa análise do
Processo,  que  não  tratava  de  Instituição  contra  servidor,  explicou  quais  seriam  os  casos  que
caberiam submeter a apreciação do CONSUP. A Conselheira CÁTIA falou o que estava sendo posto
é o direito da análise de uma instância superior, solicitando que fosse apreciado por esse Conselho,
como  segundo  grau  para  o  recurso.  Ainda  com a  palavra  solicitou  apreciação  do  Recurso  do
servidor  Marcos  Mendonça  Lemos  sobre  o  Processo  nº.23.327.002334/2014-44,  com  base  na
CF/88, art.5º, direito de recurso previsto na Lei 8.112/90 e 9.784/99, pois o CONSUP é a instância
superior  e competente para apreciar  o recurso independente de punição ou subdelegação,  foi  o
Reitor a aplicar a penalidade. Que fosse incluso na pauta de “hoje” ou em reunião extraordinária a
ser  marcada  o  quanto  antes,  pois  o  servidor  está  sendo prejudicado  e  é  uma família  que  está
padecendo, sofrendo. Para que não exista injustiça, é sensato a análise do processo administrativo
por este conselho com envio de todo PAD aos conselheiros para posterior análise do mesmo.  O
Presidente GEOVANE formalizou sua resposta em relação a solicitação da conselheira Cátia lendo
os parágrafos 2º e 3º, do Ofício  nº 16/2016/IF Baiano/CONSUP  “2. Contudo, ressaltamos que a
este  Conselho compete a apreciação de recurso frente  aos PADs apenas na forma que lhe foi
prescrita no artigo 2º da Portaria do Ministério da Educação – MEC nº 451 de 09 de abril de
2010, ou seja, apenas quando o Reitor do IF Baiano atue no exercício da competência subdelegada
pelo  Ministro  da  Educação  nesta  Portaria,  o  que  não  se  aplica  ao  caso  do  PAD  nº
23327.002334/2014-44 em que é parte interessada, pois a penalidade que lhe foi aplicada não foi
superior aos 30 (trinta) dias, não se enquadrando nas funções delegadas pelo artigo primeiro da
citada Portaria.3. Nesse diapasão, cumpre-nos informar que, por força do inciso III do artigo 141
da Lei 8.112/90, sendo o Reitor autoridade máxima do Instituto com competência para julgamento
e  aplicação  da  penalidade  a  que  V.S.ª  foi  submetida,  não  se  aplicando,  para  este  caso,  a
competência do CONSUP prevista na Portaria do Ministério da Educação – MEC nº 451, de 09 de
abril de 2010, para apreciação de eventual recurso em sede de PAD, tal requerimento não fora
conhecido pelo  CONSUP,  por  total  incompetência  desse  Conselho para atuação no pleito  em
questão.” Ainda com palavra, disse que há caso que compete trazer para o Conselho e outro não,
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que está seguindo a Portaria Ministerial. Em seguida, passou a palavra para os demais Conselheiros
fazerem seus informes. O Conselheiro JEFERSON convidou a todos para participar do I Congresso
Estudantil  Unificado  que  acontecerá  no  Campus Bom Jesus  da  Lapa  nos  dias  11  a  14/11/16,
agradecendo aos Campi o apoio prestado. A Conselheira CÁTIA falou sobre a Medida Provisória
746 e sobre a PEC 241. O Conselheiro JEFERSON pediu apoio e respeito aos campi sobre as ações
estudantis que acontecerão essa semana. Como sugestão da Secretaria do CONSUP o Presidente
GEOVANE informou que haveria a necessidade de alteração da assinatura das Resoluções, pois as
mesmas  são assinadas  pelo Presidente e  demais  conselheiros,  o  que tem gerado pendências  de
assinaturas, principalmente,  dos conselheiros suplentes, que é o único Instituto que a assinatura
ocorre desta forma. Disse ainda que as deliberações constam em atas e, visando a racionalizar  este
procedimento, informou que as resoluções constarão apenas com a assinatura do Presidente. Ainda
com a palavra informou que a Resolução nº 29/2016 que aprovou as retificações no Regulamento
para Promoção à Classe de Professor Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico,  a Resolução  nº  35/2016  que  aprovou  o  Regimento  do  Núcleo  de  Inovação
Tecnológica  (NIT),  a  Resolução  nº  36/2016  que  aprovou  a  Regulamentação  do  Programa
Institucional de Empresas Júniores no âmbito do IF Baiano, a Resolução nº 37/2016 que aprovou
as  normas  para  divulgação  das  informações  acadêmicas  dos  cursos  da  Educação  Profissional
Técnica de Nível  Médio do IF Baiano visando a equidade com os cursos de Graduação foram
encaminhadas  a  Secretaria,  após  atender  as  deliberações,  e  que  todas  estão  no  Site,  com seus
respectivos anexos e a Resolução nº 32 que ratificou a Resolução nº 27/2016 (Especializações do
Campus Governador  Mangabeira),  após  os  devidos  ajustes,  com  embasamento  nos  seguintes
pareceres: Relatoria do CONSUP; Coordenação do Curso e Coordenação Geral da Pós-Graduação-
CGPG, a PROPES informou que as deliberações foram atendidas. Os Processos, após parecer final
da PROPES foram encaminhados por e-mail aos conselheiros tomarem conhecimento  (Assunto:
Documentos _ 3ª Reunião Ordinária do CONSUP, após atender as deliberações do CONSUP). Em
Seguida deu continuidade a pauta, passando a tratar do PONTO B)  Apreciação da Minuta do
Edital  do  Processo  Eleitoral  Geral  do  CONSUP  (Biênio  2016-2018)  -  Processo  nº
23327.001625/2016-87. A Conselheira CÁTIA apresentou os pontos sugeridos pela Comissão para
alteração/e  ou Inclusão  no Edital  do Processo Eleitoral  (Biênio  2016-2018).  O Presidente e  os
demais conselheiros passaram a analisar os pontos sugeridos pela comissão, bem como as sugestões
contidas  no despacho nº 80/2016/SCS - CONSUP 1-Inclusão dos Aposentados: O  Conselheiro
NELSON parabenizou a Comissão e questionou como seria a representatividade dos aposentados,
uma vez que não tem aposentados em todos os campi. A Conselheira AURELUCI disse que a
inclusão desse segmento não representaria todos os campi, uma vez que no momento tem Campus
que  não  possui  aposentados,  solicitando  ponderação  na  análise  da  inclusão.  O  Presidente
GEOVANE disse  que  na Lei nº 11.892/2008, não menciona esse segmento e chamou atenção em
relação a quebra de paridade. A Conselheira CÁTIA disse que não há impedimento legal e que
outros IF's possuem esse segmento na composição de seus conselhos. Salientou  que esses foram
alguns dos motivos que a levou a inclui-lo na representação do CONSUP. O Conselheiro MÁRCIO
perguntou se houve solicitação ou consulta aos aposentados. A Conselheira CÁTIA disse que não,
mas levou em consideração sua opinião e de ter outros  conselhos nos IF's  com este segmento.  O
Conselheiro EDUARDO disse não teria muita significância a participação de servidores inativos. A
Conselheira MANOELA falou  sobre a inclusão de novos membros no CONSUP, principalmente na
condição  atual  que  vivenciamos  seja  financeira  e/ou  espaço  físico.  O  Presidente  GEOVANE
colocou em votação.  Tendo 05 (cinco)  votos  favoráveis  (Leurismar,  Cátia,  Jeferson,  Osvaldo e
Carlito),  05 (cinco)  votos contrários  (Itamar,  Nelson, Manoela,  Márcio e Soraya)  e 04 (quatro)
abstenções  (Marcelito,  Eduardo,  Clóvis e  Aureluci).  O  Presidente  GEOVANE proferiu  voto  de
qualidade, acompanhando os conselheiros que votaram contrários a proposta de não inclusão dos
aposentados.  Deliberação:  Não  aprovada a  inclusão.  2  -  inclusão  do  DCE:  O  Conselheiro
NELSON concordou com a inclusão da representação do DCE, ressaltando que a forma de eleição
deveria ser por eleição e não por indicação.  A Conselheira MANOELA concordou com inclusão,
mas que houvesse eleição para a escolha do representante e falou da importância da escolha ser por
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eleição.  O Presidente GEOVANE concordou com os conselheiros Nelson e Manoela em relação a
forma de eleição e disse que é importante observar a paridade, uma vez que no modelo atual do
CONSUP já contempla os representantes discentes. O Conselheiro NELSON relatou a importância
do assento do DCE no CONSUP. O Conselheiro JEFERSON esclareceu como seria a metodologia
adotada  para  escolha  do  segmento  do  DCE.  O  Presidente  GEOVANE  colocou  em  votação.
Aprovado por unanimidade.  Deliberação: a) Inclusão de 1 (um) representante do DCE, com seu
respectivo suplente; b) A eleição se dará em reunião com a Diretoria Executiva do DCE. 3 - Rever
a  inclusão  da  representação  sindical  dos  servidores  do  IF  Baiano  junto  ao  CONSUP
(possibilidade de inclusão de mais 1 (um) assento na representação da Sociedade Civil, com a
exclusão da representação sindical). O Presidente GEOVANE explicou  o motivo pelo qual  há
necessidade  de  rever  o  assento  da  Seção  Sindical,  destacando-se  as  questões  de  conflitos  de
interesses, paridade e que está estabelecido na lei 11.892/2008, informando que a representação
sindical seria uma das representações da Sociedade Civil. O Conselheiro CLÓVIS disse que não
quebra  a  paridade e  seu  voto  é  por  manter  a  cadeira  do  SINASEFE.  A Conselheira  CÁTIA
reafirmou que a cadeira é importante e tem muito a contribuir. Disse ainda,  que não verificava
problema em inserir a Seção Sindical na representação da Sociedade Civil, mas que mantivesse a
representação da  Seção Sindical.  A Conselheira  MANOELA concordou com a  permanência da
representação  da  Seção  Sindical  e  que  deveria  ser  do  IF  Baiano.  O  Conselheiro  OSVALDO
concordou com Manoela.  O Presidente GEOVANE disse que  não tinha problema em manter  a
representação da Seção Sindical, porém que inserissem na representação da Sociedade Civil e disse
que  como estar  a  representação  da  Seção  Sindical  quebra a  paridade  e  valoriza  o  conflito  de
interesse.O Presidente GEOVANE falou que uma vez aprovada a inclusão do DCE, colocaria em
votação  a  permanência  da  representação  da  Seção  Sindical.  Aprovado  por  unanimidade. Em
seguida, salientou a importância do IF Baiano está mais articulado com a Sociedade Civil e sugeriu
que aumentasse de três para quatro o número de assentos para esse segmento, observando a questão
de paridade e considerando a importância da representatividade dos membros externos. Destacou
que a escolha do segmento da Sociedade Civil seria feita pelos membros do CONSUP, citando
várias  entidades/associações.  A  Conselheira  SORAYA  solicitou  a  inclusão  na  relação  da
Coordenação Estadual de Desenvolvimento Territorial (CET). O Conselheiro EDUARDO pediu que
analisassem  a  inclusão  de  mais  representantes  do  segmento  da  sociedade  civil,  uma  vez  que
percebia pouca participação nas reuniões. Após análise e discussão sobre o aumento do número de
assentos da representatividade da Sociedade Civil  de três para quatro,  o Presidente colocou em
votação.  Sendo Aprovado.  Sendo 13 (treze)  votos  favoráveis  e  01  (um)  voto  de  abstenção  do
Conselheiro Eduardo. O Conselheiro EDUARDO sugeriu alteração na representação de Diretores
Gerais  de  quatro  para  um,  por  considerar  que  Diretores  Gerais  não  são  segmento  dentro  da
Comunidade Acadêmica, esclarecendo a questão de paridade e segmentos. O Presidente GEOVANE
disse que os argumentos do conselheiro Eduardo são pertinentes em termo de entendimento de
Comunidade  Acadêmica e  paridade,  chamando  atenção  que  os  Regulamentos/  Regimentos  e
Estatuto tratam de Diretores  Gerais e que a Lei 11.832/2008 trata de Colégio de Dirigentes. O
Conselheiro NELSON disse que o ponto tratado é sobre a minuta do Edital do Processo Eleitoral e
não alteração do Regimento. O Presidente GEOVANE disse que todas alterações aprovadas para o
processo  eleitoral  deverão  consequentemente  ser  alteradas  nos  Regimentos,  Regulamentos  e
Estatuto. Após análise e discussão sobre a alteração da representatividade dos Diretores Gerais de
quatro para um, o Presidente colocou em votação. Sendo 01 (um) voto a favor ( Eduardo), 11 (onze)
votos contrários, 02 (duas) abstenções (Aureluci, justificando por não ter ficado claro e Cátia). Não
foi aprovada a redução no número de assento dos Diretores Gerais.  Deliberação:  a)  Alteração na
representação da Sociedade Civil, de 03 (três) para 04 (quatro), sendo escolhida pelos membros do
CONSUP; b) Manter a representação da Seção Sindical; c) Manter a quantidade de representantes
dos Diretores Gerais; d) Alterar a nomenclatura de Diretores Gerias para Colégio de Dirigentes; e)
Todas as alterações aprovadas deverão ser realizadas nos Regimentos, nos Regulamentos e Estatuto.
4 - Voto em trânsito:  O Presidente GEOVANE abriu para discussão. O Conselheiro JEFERSON
explicou como seria operacionalizado a votação em trânsito. O Conselheiro EDUARDO falou que
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seu voto não é favorável, considerando o trabalho antes e durante a eleição, o quantitativo, não seria
válido  esse  desgaste.  O  Presidente  GEOVANE  salientou  a  importância  do  voto  em  trânsito,
principalmente  para  os  egressos  e  chamou  atenção  para  a  divulgação  do  voto  em trânsito,  os
documentos  para  efetivação  do pré-cadastro  e  a  operacionalização  do  mesmo.  O  Presidente
GEOVANE colocou em votação: 09 (nove) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários (Nelson e
Eduardo) e 03 ( três) abstenções (Marcelito, Manoela e Soraya). Sendo aprovado o voto em trânsito.
O  Conselheiro  OSVALDO  chamou  atenção  para  os  alunos  que  não  receberam  diploma.  O
Presidente GEOVANE disse que o discente deverá junto ao  campus solicitar uma declaração.  A
Conselheira CÁTIA sugeriu a inclusão do “§1º. No art. 17 – Regimento Eleitoral - Será facultado ao
Estudante, Técnico Administrativo e Docente optar a escolha da categoria que deseja representar”.
Após  análise  e  discussão,  o  Presidente  colocou  em votação.  Sendo  03  (três)  votos  favoráveis
(Aureluci,  Leurismar e  Cátia),  03 (três) abstenções  (Jeferson, Marcelito  e Manuela)  e 08 (oito)
votos contrários.  Não foi aprovado a inclusão. O Presidente GEOVANE submeteu a apreciação
sobre  a  possibilidade  dos  egressos  das  Ex-EMARs  poderem  ou  não  participar  deste  processo
eleitoral. A Conselheira CÁTIA disse que o inciso, IV, do art. 15/ Regimento eleitoral contemplava
em qual situação os egressos das Ex-EMARs poderão participar. Ao analisar o inciso IV, do art. 15,
o Presidente GEOVANE esclareceu que apenas os Estudantes com diplomas ou certificados pelo IF
Baiano poderão participar do Processo Eleitoral do CONSUP. A Conselheira CÁTIA questionou
sobre  a  certificação  ENEM.  Após  análise  e  discussão  foi  deliberado que  o  estudante  com
certificação do ENEM não é egresso e há necessidade de especificar os documentos necessários
para  comprovar  a  condição  de  Egresso.  O  Presidente  GEOVANE sugeriu  que  nesse  processo
eleitoral, por medida de cautela os campi Xique - Xique e Itaberaba não seriam unidades de votação
em trânsito.  Deliberações:  a) Detalhamento  do  voto  em trânsito; b) Detalhar  os  critérios  para
condições de egresso; c) Os campi Xique - Xique e Itaberaba não seriam unidades de votação em
trânsito, neste processo eleitoral. 5 - Voto Universal. O Presidente GEOVANE chamou atenção para
que a  Comissão Eleitoral  deixasse  claro  no Edital  os  critérios  para a  divulgação da campanha
eleitoral dos candidatos. A Conselheira AURELUCI disse que é importante o voto universal e seria
interessante  o  eleitor  votar  no  número  de  representantes  por  segmentos,  nas  categorias  TAE,
Docente,  Egresso  e  Discente.  Após  análise  e  discussão,  o  Presidente  GEOVANE  colocou  em
votação o  Voto  universal.  Sendo aprovado por  unanimidade.  Em seguida,  colocou  em votação
apenas 1(um) representante por Campus dentro de um segmento, para os titulares. Sendo aprovado
por unanimidade. O Presidente GEOVANE sugeriu que os representantes suplentes, obedecendo a
ordem de titular, serão conselheiros eleitos de acordo com a ordem de classificação. Colocado em
votação.  Sendo  aprovado.  Tendo  13  (treze)  votos  favoráveis  e  01  (um)  voto  de  abstenção  do
conselheiro Osvaldo.  O Conselheiro CARLITO explicou o motivo e a importância de votar na
quantidade de representantes nos segmentos TAE, Docentes,  Discente e Egressos.  O Presidente
GEOVANE colocou em votação. Aprovado por unanimidade. Deliberação: a) considerado eleito o
candidato que alcançar a maioria simples dos votos, elegendo-se apenas 1(um) por Campus dentro
de um segmento,  para os titulares e os demais suplentes obedecem a ordem de classificação;  b)
Alteração do art. 42 onde se lê “crescente” leia-se “decrescente”; c) Estabelecer critérios e entrega
de material para divulgação de propaganda de candidatura; e) Detalhamento do voto universal; 6 -
Retirada  da  exigência  de  emancipação  de discente  . O Presidente  GEOVANE falou  sobre  o
posicionamento  da  Procuradoria  Federal  do  IF  Baiano  que  é  a  exigência  de  emancipação  de
discente para participação como membro do CONSUP e das Comissões Eleitorais. Ressaltando a
importância de manter o que estava no edital anterior. O Conselheiro CARLITO disse que não é a
favor da participação de menor no Conselho e nem da emancipação. Após discussão, o Presidente
GEOVANE colocou em votação a proposta da comissão em retirar a exigência de emancipação de
discente para participar do Processo Eleitoral Biênio 2016-2018 como membro do CONSUP e para
participação nas Comissões.  Tendo 01 (um) voto  favorável (Cátia), 10(dez) votos contrários e 03
(três)  abstenções  (Aureluci,  Jeferson  e  Clóvis).  Não  aprovada  a  retirada  da  exigência  de
emancipação de discente. A Conselheira AURELUCI justificou seu voto informando que gostaria
que a representatividade do nível médio fosse discente do curso integrado. Em seguida, o Presidente
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GEOVANE colocou em votação a proposta do conselheiro Carlito que fosse elegível para participar
como membro do CONSUP e das Comissões Eleitorais discentes com idade igual ou superior a 18
anos. O Presidente GEOVANE colocou em votação 11(onze) votos favoráveis e 03 (três) abstenções
(Clóvis,  Jeferson  e  Cátia).  Deliberação:  a) Os  discentes  com  idade  menor  que  18  anos,  não
participarão do Processo Eleitoral do CONSUP e de Comissões Eleitorais. Sendo aprovado.  7  -
Inclusão do uso do Nome Social de discente. O Presidente GEOVANE explicou que já existia uma
minuta para submeter apreciação do CONSUP, sendo ponto de pauta dessa reunião e que não havia
colocado em pauta antes porque o prazo para implantação no módulo SIGA-A é até abril de 2017.
Em seguida colocou em votação. Aprovado por unanimidade. Deliberações: a) aprovado a inclusão
do Nome Social do Discente.  b) verificar quais os critérios/prazos para inclusão dos mesmos no
processo eleitoral  (Biênio 2016 – 2018),  com a PROEN.  8 -  Elegibilidade de candidatos  com
“ficha limpa”. O Presidente abriu para discussão. Após analise e discussão, o Presidente colocou
em votação a proposta de critérios para considerar eleito,  conforme sugerido pela Comissão, será
inelegível o servidor que tenha sofrido alguma punição administrativa nos últimos três (03) anos
para as penalidades de advertência e nos últimos cinco (05) anos para as penalidades de suspensão.
Tendo 09 (nove) votos favoráveis e 04 (quatro) abstenções (Leurismar, Osvaldo, Marcelito e Cátia).
OBS: O Conselheiro Jeferson não estava no momento da votação. Sendo aprovado a elegibilidade
de candidatos com “ficha limpa”.  Deliberação: a)  não será elegível o servidor que tenha sofrido
alguma punição administrativa nos últimos três (03) anos para as penalidades de advertência e nos
últimos cinco (05) anos para as penalidades de suspensão. O Presidente justificou que precisava de
ausentar que o Profº Denilson Sodré passaria a presidir a reunião. A Conselheira CÁTIA justificou
que não poderia ficar até o final da reunião. O Presidente Substituto DENILSON cumprimentou a
todos e deu continuidade a pauta.  PONTO I) Análise das Relatorias e Apreciação dos Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPC's) dos Cursos de Especializações e seus respectivos Regimentos
Internos, no âmbito da chamada interna PROPES nº 06/2016, dos campi Guanambi, Uruçuca
e  Senhor do  Bonfim  –  Processos  nºs  23327.001124/2016-09  (Relator:  Eduardo  Belmonte),
23327.001114/2016-65 (Relatora: Cátia Farago) e 23327.001490/2016-50 (Relator: João Victor
Santos) - (Assessoria PROPES). O Presidente Substituto DENILSON fez a leitura da relatoria da
Especialização de Estudo e Cidadania, do Campus Uruçuca – Processo nº 23327.001114/2016-65,
onde o voto  da relatora “recomenda esta parecista que este Conselho Superior não aprove neste
momento a oferta do curso de pós-graduação processo sob nº. 23327.001114/2016-65, diante das
contradições  e  obscuridades  que  envolvem  o  projeto  e  mesmo  o  objetivo  geral  e  objetivos
específicos. Recomenda-se a título de sugestão que sejam observados os pontos levantados para
readequação da pós-graduação, e após, seja o mesmo submetido à Pró-Reitoria de Extensão e de
Pesquisa/Inovação  e/ou  a  PROEN antes  de  ser  reapresentado  a  este  Conselho  Superior”.  A
Secretária VIVIANE informou  que os coordenadores responderam as relatorias, que a PROPES
encaminhou os Processos à Secretaria informando que os ajustes foram realizados e os documentos
estavam adequados para submeter a apreciação deste Conselho. Ainda com palavra, ressaltou que
todas  os projetos  referentes a  Chamada PROPES nº  06/2016,  após análise  das relatorias foram
encaminhados  para  os  conselheiros  tomarem  conhecimento,  inclusive  as  especializações  do
Campus Governador Mangabeira que foram aprovadas na 3ª Reunião Ordinária. Disse ainda, que a
Especialização em Educação do Campo, do Campus Bom Jesus da Lapa,  aprovada na 3ª Reunião
Ordinária,  sendo  o relator  o  conselheiro  Clóvis,  a  PROPES  informou  que  os  ajustes  foram
realizados e o processo não foi incluso na pauta dessa reunião como informes, pois não tinha dado
conhecimento aos conselheiros, visto que a PROPES encaminhou o referido processo tardiamente.
O Presidente Substituto DENILSON passou a palavra para o Coordenador Carlos Alberto Machado
Noronha que disse não ver o porque dá não aprovação do Projeto, uma vez que foi seguido todas as
orientações do Edital/  Chamada Interna PROPES nº 06/2016, em seguida fez a leitura de cada
tópico pontuado pela relatora com suas respectivas respostas. A Conselheira MANUELA disse que
os Projetos seguiram o modelo do Edital da PROPES, que talvez houvesse equívoco da relatora na
análise do projeto, acreditando que seria uma crítica ao Edital. A Conselheira AURELUCI disse que
como se trata de Edital  não caberia a relatora sugerir reprovação. O Conselheiro CARLITO disse
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que é contra a reprovação, uma vez que o projeto passou por uma seleção. Colocado em votação a
aprovação do PPC. Sendo 11(onze) votos favoráveis e 02 abstenções (Leurismar justificou que não
estava na última reunião e Nelson). Aprovado o PPC. O Presidente Substituto DENILSON abriu
para discussão do  Processo nº 23327.001124/2016-09  que trata da Especialização em  Ensino de
Ciências  Naturais  e  Matemática,  do  Campus Guanambi. Não houve  questionamentos  dos
Conselheiros.  Colocado em votação. Sendo aprovado por unanimidade. O Presidente Substituto
DENILSON  abriu  para  discussão  do  Processo  nº 23327.001490/2016-50 que  trata  da
Especialização em Metodologia do Ensino de Química e Física, do Campus Senhor do Bonfim. Não
houve questionamentos dos Conselheiros. Colocado em votação. Sendo aprovado por unanimidade.
PONTO H) Ratificação das Resoluções nº 44,45,46, 47 e 48/2016 que tratam de aprovação “ad
referendum”  de Especializações  e  seus  respectivos  Regimentos  Internos,  no  âmbito  da
chamada interna PROPES nº 06/2016, dos  campi Itapetinga, Teixeira de Freitas, Bom Jesus
da  Lapa  e  Valença  –  Processos  nºs  23327.001110/2016-87  (Relator:  Eduardo  Belmonte),
23327.001111/2016-21(Relator: Aécio Duarte), 23327.001128/2016-89  e  23327.001120/2016-12
(Relator:  Carlito  José)  e  23327.00115/2016-18  (Relatora:  Manoela  Falcon)  -  (Assessoria
PROPES). O  Presidente  Substituto  DENILSON  fez  a  leitura  do  Memorando  nº  218/2016/IF
Baiano/RET/PROPES-GAB solicitando retificação nas Resoluções nº 44,45 e 46/2016, Resolução
nº  44:  onde  se  lê  “...  Especialização  em  Ciências  Naturais  e  Matemática  …”  leia-se
“….Especialização em Ensino de Ciências Naturais e Matemática...” Resolução nº 45: onde se lê
“...Especialização  em Ciências  Naturais  ….”  leia-se  “...Especialização  em  Ensino  de  Ciências
Naturais...” Resolução nº 46: onde se lê “…. Especialização em Ensino da Matemática...” leia-se
“… Especialização  em  Educação Matemática...”.Colocado  em  votação.  Sendo  aprovadas  por
unanimidade as retificações. Em seguida submeteu a ratificação da Resolução nº 44/2016 -Processo
nº  23327.001110/2016-87  que  trata  da  Especialização  em  Ensino  de  Ciências  Naturais  e
Matemática, do Campus Itapetinga. Sendo aprovada por unanimidade. A ratificação da Resolução
nº 45/2016 -Processo nº 23327.001111/2016-21 que trata da Especialização em Ensino de Ciências
Naturais,  do  Campus Teixeira  de  Freitas.  Sendo  aprovada  por  unanimidade.  A ratificação  da
Resolução nº 46/2016 -  Processo nº 23327.001128/2016-8923327 que trata da Especialização em
Educação Matemática, Campus Bom Jesus da Lapa. Sendo aprovada por unanimidade. A ratificação
da Resolução nº 47/2016 - Processo 23327.001120/2016-12 que trata da Especialização em Ensino
de Matemática, do Campus Valença. Sendo aprovada por unanimidade. A ratificação da Resolução
nº 48/2016 - Processo nº 23327.001115/2016-18 que trata da Especialização em Leitura e Produção
Textual  aplicadas  à  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  do  Campus  Valença.  Sendo  aprovada  por
unanimidade. PONTO C)  Apreciação  da  Minuta  de  Regulamento  para  Inclusão  de  Nome
Social  de  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros  no  âmbito  do  IF Baiano  –  Processo  nº
23327.001013/2016-94 - Relatora: Maria Neusa - (Assessoria PROEN). O Presidente Substituto
DENILSON fez a leitura da relatoria e do despacho da PROEN. Em seguida abriu para discussão. A
Conselheira AURELUCI questionou os artigos 4º e 7º. Após análise e discussão foi deliberado: a)
no art. 4º onde se lê “… documentos oficiais (histórico escolar, diplomas, certificados, declarações,
transferências e etc.)...” Leia-se “… documentos oficiais (histórico escolar, diplomas, certificados,
declarações,  transferências)...”.  b)  no  art.7º  onde  se  lê  “…  aos  estudantes  do  IF  Baiano  nos
seguintes  documentos...”  Leia-se  “…  aos  estudantes  do  IF  Baiano  nos  seguintes  espaços  e
documentos ...”. c) solicitar a Diretoria de Gestão de Pessoas assegurar aos servidores, no âmbito do
IF  Baiano,  utilizar  o  nome  social.  Colocado  em votação.  Sendo  aprovado  por  unanimidade  o
Regulamento, de acordo com as deliberações do CONSUP. PONTO D) Ratificação da Resolução
nº  43/2016,  que  aprovou,  “ad  referendum”,  as  Diretrizes  para  elaboração  de  Calendário
Acadêmicos  –  Processo  nº  23327.001593/2016-10  -  (Assessoria  PROEN). O  Presidente
Substituto DENILSON abriu para discussão. O Conselheiro CARLITO falou que não havia tempo
suficiente para analisar o documento e considerando a importância do mesmo, solicitou que fosse
apreciado  na  próxima  reunião.  Os  demais  conselheiros  concordaram.  Sugestão  acatada  pelo
Presidente. PONTO E)  Ratificação da Resolução nº 42/2016, que aprovou,  ad referendum,  a
Criação do Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, Campus
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Guanambi – Processo nº 23330.000402/2016-43. O Presidente Substituto DENILSON abriu para
discussão.  Não  houve  questionamentos  dos  Conselheiros.  Sendo  aprovada  por  unanimidade  a
Ratificação da Resolução nº 42/2016.  PONTO F-  Apreciação do Projeto Político Pedagógico
(PPP)  do  Campus Valença  –  Processo  nº  23336.000026/2016-37-  (Assessoria  PROEN).  O
Presidente  Substituto  DENILSON  abriu  para  discussão.  Não  houve  questionamentos  dos
Conselheiros.  Sendo  aprovado  por  unanimidade,  o  PPP  do Campus  Valença.  PONTO G-
Apreciação da Minuta de Regulamento dos Cursos FIC – Processo Nº 23327.001799/2016-40 –
Relatora: Manoela Falcon - (Assessoria PROEX). O Presidente Substituto DENILSON abriu
para discussão. A Conselheira MANOELA falou sobre a relatoria e que seu voto era pela aprovação.
Em seguida o Presidente Substituto DENILSON submeteu a aprovação da minuta apresentada pela
PROEX, após análise da relatoria. Sendo aprovada por unanimidade o Regulamento dos Cursos
FIC. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezenove horas e dez minutos,
na qual eu, Viviane Santana Menezes, Secretária do CONSUP lavrei a presente ata, que foi lida e
assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros do CONSUP.
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