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DATA 21/02/2018 HORÁRIO DE INÍCIO 09h25 HORÁRIO DE TÉRMINO 16h20

LOCAL Parque Tecnologico da Bahia, situado no Edf. Tecnocentro - Rua Mundo, 121 - Trobogy,

Salvador - BA, 41745-715.

PARTICIPANTE • Geovane Barbosa do Nascimento – Presidente Titular
• Carlos Magno Augusto Sampaio - Docente – Titular
• Aureluci Alves Aquino - Docentes – Titular
• Nelma Cristina Silva Barbosa de Mattos - Docente – Titular
• João Victor Silva Santos -Docente – Suplente
• Nayron Brito Rocha -  Técnico-Administrativo – Titular
• Leurismar Marques Ferreira - Técnico-Administrativo – Suplente
• Márcio Simões de Almeida - Técnico-Administrativo – Suplente
• Daiana Silva Mamona – Técnico-Administrativo - Titular 
• Renan Nascimento da Silva – Discente – Ensino Básico – Titular
• Samuel Marconi Silva Xavier -  Discente – Ensino Básico – Suplente
• Félix Barbosa Reis – Discente – Ensino Superior – Titulares
• Fátima de Souza Gomes – Discente – Ensino Superior – Titular
• Josmar Rodrigues Barbosa – Egresso – Titular
• Adonay da Paz dos Santos – Egresso – Suplente
• José Alberto A. de Souza – CODIR – Suplente
• Erasto Viana Silva Gama – CODIR - Suplente 
• Marcelito Trindade Almeida – CODIR – Titular
• Francisco Harley de Oliveira Mendonça – CODIR – Titular
• Alberto Duarte Vilarinhos – Empresa Estatal (EMBRAPA) – Titular
• Helca Licia Silva Alves - Empresa Estatal  – Suplente
• Jeferson Conceição Santos – DCE do IF Baiano – Titular
• Lucas Filipe Andrade da Silva – Seção Sindical do IF Baiano - Suplente

AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS:

• Rosemeire Oliveira – Docente - Titular
• Tâmara Leal Monteiro da Paixão - Técnico-Administrativo - Titular
• Ed Fábio Silva Agapito - Técnico-administrativo – Titular
• Thais Silva de Oliveira - Egresso - Titular
• Manoela Falcon Silveira – CODIR - Titular
• Lizziane Argôlo Batista – CODIR - Titular
• Daniela Miranda Lago Rocha – Entidade Patronal – Titular
• Jaqueline Errico Austregesilo Batista - Entidade Patronal - Suplente
• José Augusto de Castro Tosato – Empresa Estatal (SDR) – Titular
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• João da Cruz Souza Santos – Entidade dos Trabalhadores (FETAG)
– Titular

• Lindiomar Dourado De Souza Silva - Entidade dos Trabalhadores
(FETAG) – Suplente

• Edson Silva da Fonseca – Ministério da Educação - Titular

PAUTA:
    1. Informes essenciais.

2. Aprovação das ATAS da 4ª, 5ª e 6ª Reunião Ordinária/2017 e da 1ª
Reunião Extraordinária de 2017.

3.  Homologação da  eleição  para  Diretores  (as)  Gerais  dos  campi:
Alagoinhas, Uruçuca, Valença e Governador Mangabeira.

4. Deflagração de novo processo eleitoral para escolha dos Diretores
(as) Gerais dos campi: Itaberaba, Itapetinga, Serrinha e Teixeira de Freitas.

5. Apreciação dos Calendários Acadêmicos de 2018.

6. Ratificação da resolução 85/2017 que aprovou,  ad referendum, a
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Secretaria Escolar EAD –
Processo nº 23327.003987/2017-93: Relator: Edson Silva Fonseca.

7. Ratificação da resolução 84/2017 que autorizou, ad referendum, a
implantação e funcionamento do Curso Técnico em Agroindústria Integrado
e  Aprovou,  ad  referendum,  o Projeto  Pedagógico  do  referido  Curso  -
Campus Itaberaba  –  Processo  nº  23805.00094/2017-11:  Relator:  Alberto
Duarte Vilarinhos. 

8. Aprovação do Regulamento de Atividades de Pesquisa e Inovação
do IF BAIANO  – Processo nº 23327.002836/2017 -18. Relator: Ed Fábio
Silva Agapito.

 9. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização lato
sensu  em  Educação  e  Interdisciplinaridade,  Campus  Xique-Xique.   -
Processo n° 23806.000093/2017-59. Relator(a) Nelma Cristina

10. O que ocorrer.

1. Discussões do ponto 1: Avisos

a – Abertura da Reunião Ordinária  do CONSUP –   O Presidente do Conselho Superior,  o
Professor Geovane Barbosa do Nascimento, declarou aberta a sessão, após verificação do quórum
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mínimo, o que permitiu a instalação dos trabalhos em seguida leu a ordem do dia conforme pauta
encaminhada através de Memorando Circular n° 02/2018/IFBaiano/CONSUP. 

Intervenção: O Conselheiro Nayron, solicitou alterar a ordem da pauta, o ponto que tratava
sobre a “Deflagração de novo processo eleitoral para escolha dos Diretores (as) Gerais dos campi:
Itaberaba, Itapetinga, Serrinha e Teixeira de Freitas” fosse abordado como último ponto de pauta.

Decisão: O Presidente do CONSUP, Professor Geovane: Colocou a proposta do Conselheiro
Nayron para apreciação e foi acolhida por unanimidade.

Aviso: O Presidente Geovane Barbosa apresentou a resposta da consulta jurídica solicitada
pelo  Conselheiro  Moisés,  em relação a  dispensa  do  controle  de  frequência  docente.  O parecer
sugere a manutenção da normatização atualmente existente sobre o assunto até que sobrevenha
orientação/normatização  do  SEGEP/MPOG.  Geovane  Barbosa  destacou  que  o  uso  do  Boletim
Semanal é um instrumento de proteção e segurança jurídica para os docentes e chefias, pois permite
que os docentes realizem atividades fora da sede e registre o que de fato estão desenvolvendo como
docentes. Esclareceu ainda que o controle de frequência dos servidores é uma obrigação legal nos
Intitutos Federais.

Intervenção: A Conselheira Nelma Cristina sugeriu que o IF Baiano faça um convênio com
o Instituto Anísio Teixeira – IAT para colaboração mútua nos projetos.

Intervenção: O Professor Geovane se comprometeu a passar a demanda para a próxima
gestão no intuito de firmar a referida parceria. 

 Intervenção: O Conselheiro Lucas Filipe trouxe informes em relação ao SINASEFE como o
I Encontro Nacional de Mulheres do SINASEFE que ocorrerá nos dias 23 a 25 de março de 2018. O
Conselheiro também solicitou explicações do Professor Geovane em relação a notícia vinculada
sobre a possibilidade de abertura de um novo Campus do IF Baiano no município de Jabaquara e a
segunda pergunta em relação das reuniões do CONIF com o Ministério do Planejamento.
 

Intervenção: O Presidente Geovane Barbosa informou que desconhece qualquer informação
em relação a abertura de Campus do IF Baiano no município de Jaguaquara. Em Relação a segunda
pergunta respondeu que o CONIF defende os interesses dos servidores públicos federais e que o
Reitor  do  IFB que  faz  parte  da  Diretoria  do  CONIF participou  de  reunião  com lideranças  do
SINASEFE para tratar desse assunto.

Intervenção:  A Conselheira  Nelma  reforçou  a  necessidade  de  estudos  em  relação  aos
egressos do IF Baiano no intuito de obter um feedback em relação as ocupações na sociedade. A
Conselheira também abordou em relação a preservação do patrimônio arquitetônico do IF Baiano,
tendo em vista uma denúncia do representante discente que relatou sobre as edificações históricas
situadas no Campus Catu seriam derrubadas para dar lugar às novas construções.  

Intervenção:  O Professor  Geovane  passou  a  palavra  para  o  Conselheiro  Leurismar  que
relatou  não   havia  a  possibilidade  do  fato  relatado  pela  Conselheira  Nelma  acontecer  que  os
esforços emanados sempre foram pela preservação e revitalização dos prédios antigos situados no
Campus Catu. 

Intervenção:  O Professor  Geovane  concedeu  a  palavra  aos  alunos  Gian  Luca  e  Jéssica
Moreira  que  pediram  um  tempo  na  reunião  do  CONSUP para  apresentação  dos  projetos:  IF
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Diversidades  e  do 3º  Encontro de Grêmio Estudantil  do IF Baiano.  Eventos  que consistem na
fruição  e  formação  das  principais  bandeiras  estudantis  do  Instituto  e  também  na  reflexão  e
valorização da diversidade no ambiente estudantil. 

 Intervenção:  O Professor Geovane parabenizou a iniciativa dos discentes e informou que
levará os projetos para a próxima reunião do Colégio de Dirigentes.

2. Discussões do ponto 2:  Aprovação das ATAS da 4ª, 5ª e 6ª Reunião Ordinária/2017 e da 1ª
Reunião Extraordinária de 2017

 Intervenção: O Secretário Elton Oliveira justifica que em razão da alta demanda de trabalho
da  Secretaria  dos  Órgãos  Colegiados,  a  qual  acaba  assumindo  a  organização  dos  trabalhos  do
CEPE, CONSUP e o auxílio para montar os processos das eleições dos CAMPUS e Reitoria não
houve tempo hábil para concluir todas as atas e assim não pode disponibilizar aos conselheiros para
apreciação  prévia.  Na  oportunidade  solicitou  o  prazo  de  uma  semana  para  conclusão  e
disponibilização para os Conselheiros e colocação como ponto de pauta da próxima reunião as atas
pendentes, incluindo a ata da reunião que estava acontecendo.

3. Discussões do ponto 3:  Homologação da eleição para Diretores (as) Gerais dos campi:
Alagoinhas, Uruçuca, Valença e Governador Mangabeira.

Intervenção: O Conselheiro Marcelito Trindade informou que chegou ao seu conhecimento
que  aconteceu  um  problema  no  Processo  Eleitoral  do  Campus  de  Alagoinhas,  onde  um  dos
candidatos usou da máquina para se favorecer e que não houve posicionamento algum da Comissão
Central. Marcelito questionou ao Presidente da Comissão Eleitoral Central, Diego Reis presente na
reunião se o mesmo teve conhecimento em relação as denúncias e caso tivesse quais foram as
providências adotadas pela Comissão Eleitoral Central.

Intervenção:  O Presidente da Comissão Eleitoral Central, Diego Reis informou que tinha
ciência  da  referida  denúncia  do  candidato  Renato  Mascarenhas,  o  qual  teria  utilizado  da
prerrogativa  de  servidor  público  para  poder  se  beneficiar,  o  fato  da  denúncia,  abordado  pelo
Presidente da Comissão Eleitoral foi a solicitação das informações cadastrais dos alunos do Campus
Alagoinhas e fez visitas domiciliares para fazer campanha, Diego Reis tratou em relação a denúncia
não como suposição e sim como fato, uma vez que o candidato Renato Mascarenhas fez uma defesa
e admitiu os fatos como verdadeiro. A Comissão Eleitoral Local entendeu o ato como simples e
aplicou a sanção de suspensão da campanha do candidato pelo prazo de cinco dias. Posteriormente
houve uma nova denúncia que o candidato não estaria cumprindo a punição, junto com a nova
denúncia veio um pedido de reanálise do mérito e agravamento da pena e a Comissão Eleitoral
Central analisou a cronologia dos fatos e o trâmite, onde percebeu que houve um lapso em relação
ao referido caso, pois a Comissão Eleitoral Local não notificou o Professor Renato Mascarenhas e o
mesmo apresentou a defesa, a qual foi julgada pela Comissão Local e que não obedeceu o rito de
intimá-lo a se defender.  Diego informou que foi ao Campus e pediu uma reunião com os dois
candidatos e a comissão e informou que o processo estava viciado em sua origem, pois não tinha
como punir  pelo descumprimento de pena,  já que a  pena era inválida por ter  o  vício legal  no
Processo.  No  momento  da  reunião  da  comissão  com  os  candidatos  surgiu  a  dúvida  sobre  a
competência para julgar se era da Comissão Central ou Local. Diego informou que caberia análise
até da Procuradoria Federal em relação a competência, pois havia a dúvida.

Intervenção:  O Conselheiro  Francisco  Harley teceu observações  em relação ao pleito  e
abordou que o IF Baiano não fez consulta ao Ministério da Educação sobre a implantação das

                  Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 1ª Reunião Ordinária                         4/9



eleições e que o MEC manifestou alguns pareceres a exemplo do Instituto Federal de Rondônia e
que o mandado de segurança acabou influindo no pleito.

Intervenção: O Conselheiro Marcelito Trindade manifestou que não estava satisfeito com a
siituação e solicitou parecer jurídico da Procuradoria Federal, no intuito de servir de base para a
homologação.

Intervenção: O Conselheiro Carlos Magno abordou os problemas ocasionados pelo processo
eleitoral  do  campus  de  Alagoinhas  e  pede  uma  maior  atenção  na  análise  das  denúncias  de
Alagoinhas, mas que os demais processos fossem analisados, pois existe a necessidade de atender o
resultado das urnas e do processo democrático.

Intervenção:  Os Conselheiros Lucas Filipe e João Victor manifestaram seus desconfortos
em poder  homologar  o processo eleitoral  do Campus de Alagoinhas  e  pede que a  sugestão do
Conselheiro Marcelito Trindade em relação a emitir um parecer jurídico seja encaminhada para
votação.

Intervenção: O Presidente da Comissão Eleitoral Central, Diego Reis questionou a ausência
de manifestação durante o processo eleitoral dos Conselheiros, pois não houve nenhum pedido de
vistas  ou dúvidas  sequer  e  somente  no  dia  da votação que  foi  questionado pelos  membros  do
Conselho o desconhecimento do processo.

 Intervenção: A Conselheira Aureluci Alves defendeu o parecer jurídico dos quatro Campus
em questão: Alagoinhas, Governador Mangabeira, Uruçuca e Valença.

 Intervenção:  O  Conselheiro  Jeferson  Conceição  solicitou  o  desmembramento  dos
processos,  solicitando  o  parecer  do  Processo  Eleitoral  do  Campus  de  Alagoinhas  e  os  demais
fossem apreciados pelos Conselheiros.

Votação:  O  Presidente  do  CONSUP,  Geovane  Barbosa  colocou  em  votação  as  duas
propostas: (1) Encaminhamento de parecer jurídico dos quatro Campus: Alagoinhas, Governador
Mangabeira, Uruçuca e Valença  - Recebeu onze (onze) votos favoráveis; (2) Encaminhamento para
fragmentar os processos enviando apenas o Processo Eleitoral do Campus Alagoinhas – Recebeu
nove (nove) votos favoráveis e houve uma abstenção.

Encaminhamento 1: O Presidente da Comissão Eleitoral Central e o Conselheiro Marcelito
Trindade apresentaram uma minuta para encaminhamento a Procuradoria Jurídica, a qual segue na
íntegra:

“Em face do encaminhamento para homologação do processo eleitoral  referente aos  Campi Governador
Mangabeira, Valença, Uruçuca e Alagoinhas houve um questionamento realizado pelo conselheiro Marcelito
Trindade acerca da possibilidade de vício que comprometeria a validade do processo desse último campus, a
dizer, alegou que fora apresentado recurso contra atitude adotada por um dos candidatos e que o mesmo teria
sido julgado por autoridade que não possui competência legal para tal, visto que o decreto 6986/2009 que
regulamenta  a lei  11.892/2008 estabelece que é competência  exclusiva da Comissão Eleitoral  Central  o
julgamento de recursos interpostos, visto que o recurso fora analisado e julgado pela comissão local, enxerga
a existência de vício e sugere, se possível, que o mesmo seja convalidado remetendo os autos para análise e
decisão de quem tiver competência para tal.
Ante o exposto questiona-se:

Poderia a comissão local do Campus Alagoinhas ter julgado o recurso interpelado contra o candidato Renato
Mascarenhas diante do que prevê a lei e o decreto que regulamentam a eleição, constante nas folhas xx dos
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autos ou deveria ter remetido os mesmos para a Comissão Central, por ser essa a entidade competente nos
termos legais para tal? 

Em caso de resposta positiva, gostaríamos de saber em qual instrumento legal  consta essa competência,
considerando  os  termos  do  art  6°  do  decreto  que  estabelece  as  competências  da  comissão  central  e
considerando ainda que qualquer ato normativo inferior não pode fugir ao que fora estabelecido naquele que
o regulamenta em face do posicionamento da Comissão Eleitoral de que entendeu ser possível a delegação
de tal competência, considerando que a competência é proveniente apenas de Lei e que o julgamento de
recursos administrativos está elencado como um dos atos que não pode ser delegado.

Art. 6o A comissão eleitoral central terá as seguintes atribuições:

 II-coordenar o processo de consulta para o cargo de Reitor, em cada campus, e deliberar
sobre os recursos interpostos;

4. Discussões do ponto 7:  Ratificação da resolução 84/2017 que autorizou,  ad referendum,  a
implantação e funcionamento do Curso Técnico em Agroindústria Integrado e Aprovou,  ad
referendum,  o Projeto  Pedagógico  do  referido  Curso  -  Campus Itaberaba  –  Processo  nº
23805.00094/2017-11: Relator: Alberto Duarte Vilarinhos.

Encaminhamento  2:  O Conselheiro  Relator  Alberto  Vilarinhos  apresentou  a  apreciação
tecendo  comentários  sobre  o  relatório,  as  considerações  e  o  voto  do  relator,  sendo  o  mesmo
favorável a aprovação após sanada as considerações da relatoria que registrou a necessidade de
revisão de texto e adequação às normas de redação vigentes. O Presidente Geovane Barbosa abriu
para manifestação dos conselheiros. Não houve manifestação, em seguida foi colocado em votação
conforme voto do relator. Aprovado por unanimidade. O referido processo seguirá para a PROEN
com prazo de dez dias para resolução. 

Encaminhamento:  O Presidente do CONSUP Geovane Barbosa registrou que orientará a
PROEN e o CEPE a não submeterem ao CONSUP processos  com erros de instrução ou erros
gramaticais.

5. Discussões do ponto 5:  Apreciação dos Calendários Acadêmicos de 2018

Encaminhamento 3:  O Pró-Reitor de Ensino Maurício Pereira apresentou os calendários
Acadêmicos do ano letivo de 2018 dos Campus:  Alagoinhas,  Bom Jesus da Lapa,  Governador
Mangabeira, Itaberaba, Itapetinga, Valença, Uruçuca e do Curso Técnico em Vendas – modalidade
EaD.  Na  oportunidade  recomendou  a  ratificação  dos  referidos  calendários  apresentados,  na
Resolução 01/2018, a  qual  aprovou por meio de  ad referendum  os Calendários  Acadêmicos.  O
Presidente Geovane Barbosa abriu para manifestação dos conselheiros, a Conselheira Aureluci teve
dúvida em relação às ressalvas, elaboradas pelo CEPE em relação a análise dos calendários, a qual
foi devidamente esclarecida pelo Pró-Reitor de Ensino Maurício Pereira. Em seguida foi colocado
em votação  conforme  voto  do  relator.  Aprovado  por  maioria  obtendo  vinte  votos  a  favor  da
recomendação do Conselheiro e uma abstenção.

Intervenção:  O Presidente do CONSUP, Geovane Barbosa chamou atenção em relação ao
atraso constante e recorrente dos campi em relação à confecção dos Calendários Acadêmicos, pois
pelo  quarto  ano  consecutivo  a  aprovação  dos  Calendários  Acadêmicos  aconteceu  por  Ad
Referendum. 
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6. Discussões do ponto 6: Ratificação da resolução 85/2017 que aprovou,  ad referendum, a
Reformulação do Projeto  Pedagógico  do Curso de  Secretaria  Escolar EAD – Processo  nº
23327.003987/2017-93: Relator: Edson Silva Fonseca.

Encaminhamento 4: O Secretário Elton Oliveira fez a leitura da relatoria do processo em
virtude da ausência justificada do Conselheiro Edson Fonseca, o qual recomendou a não aprovação
da Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Secretaria Escolar na modalidade de
Educação à Distância, considerando que houve pendências documentais no processo. O Presidente
Geovane Barbosa abriu para manifestação dos conselheiros. Não houve manifestação, em seguida
foi colocado em votação conforme voto do relator. Aprovado por unanimidade. O referido processo
será  encaminhado  para  a  PROEN  para  que  se  faça  as  devidas  tratativas  com  a  Diretoria  de
Educação a Distância e providenciar as alterações recomendadas.

7. Discussões do ponto 8: Aprovação do Regulamento de Atividades de Pesquisa e Inovação do
IF BAIANO – Processo nº 23327.002836/2017 -18. Relator: Ed Fábio Silva Agapito.

Esclarecimentos: O processo em questão já foi retirado de pauta por duas vezes, na Quinta e
Sexta Reunião Ordinária do CONSUP no exercício de 2017.

Encaminhamento  5:  Considerando que  o  Conselheiro  Ed  Fábio está  em  férias,  por
unanimidade foi deliberado que a Secretaria dos Órgãos Colegiados, retornasse o contato para o
Conselheiro  comunicando  que  a  relatoria  ficaria  para  ser  aprecisada  na  próxima  reunião  do
CONSUP.

8. Discussões do ponto 9: Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização lato
sensu  em  Educação  e  Interdisciplinaridade,  Campus  Xique-Xique.   -  Processo  n°
23806.000093/2017-59. Relator(a) Nelma Cristina

Encaminhamento  6: Como  houve  uma  falha  no  envio  do  arquivo  digitalizado  para
apreciação  da  Conselheira  Nelma  Cristina,  o  CONSUP  deliberou  que  o  PPC  do  Curso  de
Especialização  lato  sensu  em Educação  e  Interdisciplinaridade  do  Campus  Xique-Xique  fosse
apreciado na próxima reunião do Conselho Superior.

9. Discussões do ponto 4: Deflagração de novo processo eleitoral para escolha dos Diretores
(as) Gerais dos campi: Itaberaba, Itapetinga, Serrinha e Teixeira de Freitas.

Intervenção: O Presidente Geovane Barbosa apresentou a justificativa para deflagração das
novas eleições para os campi: Itaberaba, Itapetinga, Serrinha e Teixeira de Freitas, considerando que
o Processo Eleitoral dos campi supracitados foram suspensos por decisões judiciais em virtude do
edital eleitoral está em desacordo com a legislação vigente, assim como a necessidade de garantir o
princípio  constitucional  da  gestão  democrática  do  ensino,  relativo  a  consulta  democrática  à
comunidade acadêmica quanto a escolha dos(as) Diretores(as) Gerais de campi em que há dois ou
mais  candidatos  elegíveis  ao  cargo  em  comento,  nos  termos  da  legislação  vigente  (Lei  nº
11.892/2008 e Decreto nº 6.986/2009), que o Campus Xique-Xique era o único Campus dos 14
campi do IF Baiano que ainda não dispõe de dois ou mais servidores que atendam aos critérios de
elegibilidade exigidos pela legislação atual para concorrer ao cargo de Diretor Geral de Campus,
além do teor  do Parecer  nº  00011/2015/DEPCONSU/PGF/AGU e  a  observância  ao  Parecer  nº
0640/2017/AGU-PGF-PF/IF  BAIANO,  outro  aspecto  que  corrobora  com  a  justificativa
fundamenta-se em relação aos anseios da Comunidade Acadêmica do IF Baiano no que diz respeito
ao  direito  de  escolherem  democraticamente  os  Diretores  Gerais  dos  respectivos  campi  e  a
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necessidade de coincidir o período de mandato e sucessivas consultas dos cargos de Diretores(as)
Gerais de Campus. 

Intervenção:  O Presidente da Comissão Eleitoral Central, Diego Reis informou que o pleito
em questão está em suspenção, ou seja ainda está em curso não foi anulado e qualquer deflagração
de eleição seria ilegal. Diego Reis informou que foi até a Justiça Federal e solicitou uma Certidão
de Fé,  a qual  atesta que o processo eleitoral  suspenso está em andamento.  Continuando Diego
solicitou que caso a proposta da deflagração das novas eleições fosse colocada em votação que a
contabilização dos votos fossem nominais e motivadas para apresentar em juízo quem votou.

Intervenção:  O Presidente  Geovane  agradece  a  contribuição  de  Diego  Reis  e  retira  do
encaminhamento a pauta em questão, pois suscitou dúvidas jurídicas que necessitaria de parecer da
Procuradoria Federal.

Intervenção:  O  Conselheiro  Carlos  Magno  parabenizou  a  decisão  de  retirar  de  pauta  a
deflagração das eleições.

Nada mais  havendo  a  tratar,  deu-se  por  encerrada  a  reunião  às  dezesseis  horas  e  vinte
minutos, na qual eu, José Alberto Ferreira de Andrade Júnior, Secretário dos Órgãos Colegiados
Superiores  lavrei  a  presente  ata,  que  foi  lida  e  assinada  por  mim,  pelo  Presidente  e  demais
conselheiros do CONSUP.

Geovane Barbosa do Nascimento
Presidente

Aureluci Alves de Aquino
Conselheiro (a) Titular 

Nelma Cistina Silva Barbosa
de Mattos 

Conselheiro (a) Titular

 Carlos Magno Augusto Sampaio
Conselheiro(a) Titular

João Victor da Silva Santos
Conselheiro (a) Suplente 

Nayron Brito Rocha
Conselheiro (a) Titular

Daiana Silva Mamona
   Conselheiro(a) Titular

Leurismar Marques Ferreira 
Conselheiro(a) Suplente

Márcio Simões de Almeida
Conselheiro (a) Suplente

    
Félix Barbosa Reis

Conselheiro (a) Titular

 
Fátima de Souza Gomes
Conselheiro(a) Titular

Renan Nascimento da Silva
Conselheiro(a) Titular

Samuel Marconi Silva Xavier
Conselheiro (a) Titular

 Josmar Rodrigues Barbosa 
Conselheiro (a) Titular

Adonay da Paz dos Santos
Conselheiro (a) Suplente 

 Francisco Harley de
O.Mendonça

Conselheiro(a) Titular

    José Alberto A. de Souza    
Conselheiro (a) Suplente

Marcelito Trindade Almeida
       Conselheiro (a) Titular
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 Erasto Viana Silva Gama
   Conselheiro (a) Suplente

Helca Licia Silva Alves
  Conselheiro (a) Suplente

Alberto Duarte Vilarinhos
 Conselheiro (a) Titular

Lucas Filipe Andrade da Silva
Conselheiro(a) Suplente

         
Jeferson Conceição Santos

Conselheiro(a) Titular

 
José Alberto Ferreira de

Andrade Júnior
Secretário 

Elton Oliveira dos Santos
Secretário
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