
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
GABINETE DA REITORIA

Ata da Reunião do Colégio de Dirigentes

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e onze, no Centro de Convenções ,
especificamente na Sala Villas do Atlântico, do Hotel Sol Bahia, situado no bairro de
Patamares, Salvador/BA, reuniu-se o Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano - estando presentes: o Senhor
Sebastião Edson Moura, Reitor; o Senhor Aécio José de Araújo Passos Duarte, Diretor
do Campus Senhor do Bonfim; o Senhor Alex Batista Dias, Diretor do Campus Catu; o
Senhor José Assunção Silveira Júnior, Diretor do Campus Itapetinga; o Senhor
Ariomar Rodrigues dos Santos, Diretor do Campus Bom Jesus da Lapa, o Senhor Carlos
Elísio Cotrim, Diretor do Campus Guanambi; o Senhor Nelson Vieira da Silva Filho,
Diretor do Campus Santa Inês; o Senhor Marcelito Trindade Almeida, Diretor do
Campus Teixeira de Freitas; o Senhor Euro Oliveira Araújo, Diretor do Campus
Uruçuca; o Senhor Francisco Harley de Oliveira, Diretor do Campus Valença; o Senhor
Valdir de Almeida Fonseca, Diretor do Campus Mangabeira; o Senhor Alberto Alves
de Oliveira, Pró-Reitor de Extensão; o Senhor Eloivaldo Fagundes Pereira, Pró-Reitor
de Administração e Planejamento; a Senhora Jesusa Fidalgo, Pró-Reitora de
Desenvolvimento Institucional; a Senhora Rosângela Maria Sales Mota, Pró-Reitora
de Ensino e o Senhor Vandemberg Salvador de Oliveira, Pró-Reitor de Pesquisa. A
reunião foi iniciada às nove horas, tendo como metodologia a discussão sobre as pautas
e apresentações das definições, assim desenvolvidas: 1. Abertura da reunião pelo
Reitor do IF Baiano - O professor Edson relatou a atual situação da greve dos
servidores, a condução da reitoria no que tange ao movimento grevista e os diálogos, até
então realizados, com os representantes dos sindicatos e com o comando de greve. Além
disso, registrou o recebimento do Ofício Circular n." 127/SETEC/MEC, dirigido aos
diretores gerais dos Campi, sugerindo aos dirigentes que dessem ciência do teor do
documento aos servidores. 2. Relato dos Diretores Gerais sobre o Período de Greve
- Todos os diretores apresentaram a situação dos Campi em relação à greve,
constatando-se que, através dos relatos, o movimento grevista teve início em datas
diferentes nos Campi e que, na maioria deles, houve a adesão de cem por cento dos
docentes, enquanto que apenas parte dos servidores administrativos aderiu ao
movimento. Hoje, dos dez Campi do Instituto, cinco permanecem em greve: Senhor do
Bonfim, Santa Inês, Valença, Teixeira de Freitas e Catu, lembrando que no Campus
Governador Mangabeira não houve greve. 3. Pauta de Reivindicação Apresentada
pelo Comando de Greve - O Reitor do IF Baiano fez uma explanação sobre a reunião
realizada na reitoria, no dia treze de outubro de dois mil e onze, com o comando de
greve e com os representantes dos sindicatos. Os presentes realizaram uma rápida
discussão sobre o documento e encaminhamentos sobre as reivindicações, ficando
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definido que essas serão analisadas à luz de discussões, sendo que para os pontos
pertinentes serão formados grupos de trabalhos (GT), por Campus, para estudo dos
temas. 4. Calendário para Continuidade do Ano Letivo de Dois Mil e Onze - O
professor José Henrique Dias, Diretor de Gestão e de Apoio ao Ensino, expôs que,
conforme deliberação dos Diretores de Ensino, definida em reunião sobre o calendário
letivo pós-greve, cada Campus elaborará uma proposta do referido calendário para
análise e anuência da comunidade acadêmica. 5 e 6. Realização de Eventos Depois da
Greve / Viagens Técnicas e Escola Itinerante Após a Greve - O professor Alex
questionou como ficará a situação frente à realização das visitas técnicas, eventos e das
atividades da Escola Itinerante no contexto pós-greve. Diante disso, ficou definido pelo
grupo que cada Campus fará uma discussão aprofundada sobre essas atividades,
priorizando as aulas. 7. FENAGRO - O professor Alberto apresentou o projeto para
participação do IF Baiano na Feira Nacional de Agropecuária - FENAGRO -
explicando que a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia - SEAGRI - garantiu
um espaço para o Instituto, momento em que citou as dificuldades existentes para a
montagem do stand, questionando sobre a possibilidade de participação. Em resposta,
os membros do Colégio abordaram a importância da participação do IF Baiano em
eventos desta natureza para divulgação da Instituição, reforçando que isso amplia os
horizontes para empregabilidade dos alunos, entendendo, assim, que este investimento
deve ser feito e é possível garantir os recursos. Dessa forma, ficou definido, então, que o
Instituto deverá participar da FENAGRO com um stand de oito por vinte e quatro
metros quadrados, e ainda, dever-se-á licitar o hotel para servidores e alunos,
concedendo meia diária para técnicos e professores, assim como auxílio financeiro aos
estudantes para fins de alimentação. 8. Informes do Reitor - O professor Edson fez a
leitura do documento encaminhado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - SINASEFE, Seção Sindical Catu,
referente ao posicionamento do Colégio de Dirigentes sobre o oficio-circular n°
127/SETEC/MEC, solicitando que esse Colégio fizesse uma reflexão, com o objetivo de
posicionamento no dia seguinte. 9. Informes / Apresentações da PROEN - A
professora Rosângela entregou para cada dirigente um CD, contendo publicações
periódicas (ANAIS), referentes ao Seminário Multidisciplinar em Educação -
SEMMEDUC, ocorrido no Campus Catu. Além disso, apresentou uma homenagem da
equipe PROEN aos professores e fez considerações gerais sobre os prejuízos causados
pela greve, no que tange ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame
Nacional do Ensino Superior (ENADE), conclusão de cursos, dentre outros. Informou,
também, sobre os encaminhamentos e ações que estão sendo desenvolvidas para a
normatização da atividade docente, SIGA EDU, PERGAMUM, Organizações
Didáticas, Comissão Própria de Avaliação (CPA), PARFOR, contratação de apólice de
seguro, Especialização em libras, dentre outros, conforme apresentação em anexo. 10.
Apresentações da PROEX - O professor Alberto Alves explanou sobre o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONA TEC, informando que foi
concluído o processo de chamada interna para selecionar os avaliadores, sendo
classificados trinta (30) servidores e que no dia oito de novembro haverá o treinamento
destes, os quais irão atuar no processo de habilitação das unidades de ensino privadas
que aderirem ao Fundo de Financiamento Estudantil Técnico, momento em que também
comentou sobre o terceiro encontro de coordenadores de extensão, realizado no Campus
Teixeira de Freitas e sobre o resultado final do edital Pró-Extensão. Finalizando sua
exposição, teceu considerações sobre o Projeto Mulheres Mil, que garantirá o acesso à
educação profissional e tecnológica às mulheres em situação de risco no norte e ~~
nordeste, informando que em dois mil e. doze, este projeto será instalado em quat~o. ~~~ -(~r' ~Jf{



novos Campi. 11. Informes/Apresentações PRODIN - A professora Jesusa apresentou
a proposta do Planejamento 2012 (dois mil e doze), com as ações e etapas a serem
desenvolvidas nos Campi e informou sobre a expansão da Educação a Distância no IF
Baiano e sobre as orientações do Relatório de Gestão, além de explicar sobre a
internacionalização do Instituto e as parcerias/convênios, conforme apresentação em
anexo. 12. Informes/Apresentações da PROPES - o professor Vandemberg expôs
sobre a reunião na Embrapa, sinalizando a possibilidade da realização de convênio para
pesquisa, instante em que registrou que o Encontro Nacional Pesquisa de dois mil e
onze, será realizado em Natal, Rio Grande do Norte, no período de dezesseis a dezoito
de dezembro de dois mil e onze. Apresentou, também, levantamento de todos os
projetos de pesquisas realizados nos Campi, durante julho de dois mil e dez a outubro
de dois mil e onze, indicando o número de projetos encaminhados e relacionando o
número de grupos de pesquisa do Instituto que estão certificados no Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, disponibilizando documento em anexo.
13. Informes/Apresentações PROAD - O Pró-Reitor Eloivaldo apresentou, por meio
de planilhas e gráficos, os gastos com serviços terceirizados de cada Campus, referentes
ao exercício de 2011, comentando os impactos causados no orçamento. No ensejo,
solicitou que os Campi acompanhem a leitura das máquinas de xérox para conferência
da fatura gerada pela prestadora de serviço. Continuando a exposição, detalhou e
demonstrou os custos com alimentação, assistência médica, odontológica, pré-escolar e
auxílio transporte. Solicitou, também, que os dirigentes procurem legalizar os
procedimentos das cooperativas, desde a documentação legal, até a destinação dos
recursos originados da comercialização dos excedentes, depositando os valores na conta
única do Tesouro Nacional. Pro fim, informou que a identificação funcional está em
processo de aquisição. 14. Regimento Geral do IF Baiano - °grupo de trabalho (GT),
composto pelas servidoras Hildonice de Souza Batista, Rosimeire Baraúna Meira de
Araújo, Mércia Ramos Xavier, Lorena Nascimeto de Souza, Neyla Reis dos Santos e
Thaline Teixeira Novaes Carneiro, explanou sobre a elaboração da minuta do regimento
geral, informando que já está pronto, mas ressaltando que por se tratar de um
documento normativo e norteador, após o término da greve, será disponibilizado a toda
a comunidade, em um link no site do Instituto, para que os servidores possam fazer
sugestões, a fim de aprimorar o documento. 15. Convocação dos Servidores para GT
- O professor José Assunção questionou a forma de convocação de servidores para
participação em Grupos de Trabalho, suscitando uma discussão em que ficou definido
que as convocações de servidores deverão ser efetuadas aos diretores gerais, por meio
de documento oficial, emitido pelos Pró-Reitores e Gabinete. Acordou-se, também, que
a segunda convocação para participação em reuniões será encaminhada ao diretor do
Campus, com cópia para o servidor participante do Grupo de Trabalho. 16.
Normatização dos Processos de Remoção/Redistribuição - a discussão foi
prorrogada para outra oportunidade. 17. Dinamização das Compras - Professor
Harley teceu comentários sobre as dificuldades que ainda existem no processo de h
dinamização das compras. Sobre isso, foi definido, pelo grupo, que as compras ocorram
através da adesão à Ata de Registro de Preços, a partir das demandas dos Campi. 18.
Compatibilidade do Setor de TI - Programas Utilizados - será discutido em outra ~ ~
oportunidade. 19. Assunto Fora de Pauta - 0, Reitor, no dia vinte e um de outubro, ~
antes de dar prosseguimento à pauta, informou que conversou com reitores de outros
Institutos e que nenhum deles concordava com o envio das informações solicitadas no
ofício de N° 127 SETEC/MEC. Após as colocações dos membros do Colégio de ~
Dirigentes do Instituto Federal Baiano, foi definido o não envio das informações e a ~~t
elaboração de um documento ao SINASEFE,~eção Catu, dando ciência da decisão ~~ ~~
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colegiado e solicitando o reinício das aulas, ficando também definido que o documento
será socializado com os servidores. Tempo em que, o professor Sebastião Edson Moura,


