
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CONSELHO SUPERIOR
Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí – CEP: 41720-052 – Salvador-BA

e-mail: secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO IF BAIANO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de
Reunião da Reitoria do IF Baiano, situado à Rua do Rouxinol, 115, nesta cidade de Salvador,
capital do Estadoda Bahia, realizou-se a Reunião do Conselho Superior, sob a presidência do
Professor  Denilson  Santana  Sodré  dos  Santos,  Reitor  Substituto  deste  Instituto e  na
presença dos seguintes Conselheiros:  Aureluci Alves de Aquino, Sayonara Cotrim Sabioni,
Eberson Luís Mota Teixeira, Sudelmar Dias Fernandes,  Representantes Docentes; Carlito
José  de  Barros  Filho,  Itamar  de  Santana  Guimarães  e  Cristiano  Ludinard  Ribas,
Representantes  dos  Técnicos  Administrativos;  Cristiane  Leal  da  Silva, Representante  dos
Egressos; Ariomar Rodrigues dos Santos, Lizziane, Argolo Batista, Manoela Falcon Silveira
e  Osvaldo Brito  dos Santos,  Representante  dos  Diretores  Gerais; Rafael  da Silva  Santos,
Representante dos Discentes – Ensino Superior;  Welliton Rezende Hassagawa,  Representante
Setor  Público/Empresas  Estatais,  Cátia  Cilene  Farago,  Representante  da  Seção  Sindical.
Participantes: Hildonice de Souza Batista e o Fórum Sindical. Observa-se o que segue: Os (As)
conselheiros (as)  Jeferson Conceição Santos,  Representante dos  Discentes – Ensino Médio e
Soraya Luiza Correia dos Santos, Representante das Entidades dos Trabalhadores apesar de
confirmar presença, não compareceram. Ausências não justificadas dos (as) Conselheiros (as):
Roberto  Ferreira  Rodrigues, Representante  dos  Egressos, Odair  Campos  Santos  Junior,
Representante  dos  Discentes –  Ensino  Médio  e Phablo  Alexandre  Lucas  Angelim,
Representante dos Discentes – Ensino Superior. Abertura da Reunião: O Presidente Substituto
do Conselho Superior,  o  Professor DENILSON Sodré,  após  verificação do quórum mínimo,
declarou aberta a sessão. Dando início aos trabalhos justificando a ausência do Reitor Geovane
Barbosa informando que diante das mudanças da conjuntura política existem algumas demandas
urgentes,  que o  mesmo vem trabalhando desde  a  semana passada,  o  que impossibilitou  sua
participação nessa reunião. Perguntou se os Conselheiros estavam de acordo com a Pauta da
Reunião,  conforme  Ofício Circular Nº 13/2016/IF Baiano/Conselho Superior,  de 09/05/2016.
Pauta aprovada. Solicitou a apresentação dos conselheiros. Os Conselheiros se apresentaram. Em
seguida,  deu  conhecimento  das  ausências  justificadas  dos (as)  Conselheiros  (as)  titulares  e
suplentes: Diego da Silva Pereira (Suplente), representante dos Egressos; Marcelito Trindade
Almeida e Aécio José Araújo Passos Duarte (Titulares), representantes dos Diretores Gerais;
Paulo José Cintra Santos Cintra  (Titular)  e José Clemente de Mello Zanatta  (Suplente),
representantes  das  Entidades  Patronais;  Maria Neusa de  Lima Ferreira  (Titular) e  Rejane
Vago  (Suplente),  representantes  do Ministério  da  Educação;  Dustin  Justiniano de  Santana
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Fonseca, Leurismar Marques Ferreira,  Clóvis Costa dos Santos  (Titulares)  e Jorge Luis
Peixoto Bispo (Suplente), representantes dos Técnico-Administrativos; e  Eduardo dos Passos
Belmonte, representante dos Docentes (Titular). A) Informes Gerais: O Presidente Substituto
DENILSON informou que em cumprimento do parágrafo 3º, art. 7º, do Regimento Interno do
CONSUP, que trata em caso de vacância,  o suplente assumirá a representação do respectivo
titular, completando seu mandato, o conselheiro RAFAEL DA SILVA SANTOS, representante do
Corpo Discente ( Ensino Superior), assumirá a Titularidade em virtude do pedido de afastamento
do Conselheiro Giliarde Alves dos Reis. Informou também que seria feita a leitura da  Carta
Reposta nº 001/2016, de 05 de abril de 2016, a qual responde à Carta do Fórum Sindical do IF
Baiano – referente ao espaço concedido ao mesmo na reunião do CONSUP no dia 24/11/2015,
para que o SINASEFE se manifestasse. Informou que a carta foi encaminhada aos conselheiros
Titulares e Suplentes e ao Fórum Sindical e que a pedido do Reitor fará a leitura do documento.
A Conselheira  CÁTIA solicitou a  Participação do Fórum Sindical  na Reunião.  O Presidente
Substituto DENILSON disse que não estava autorizada a  participação dos  representantes do
Fórum Sindical, pois os mesmos não fazem parte desse colegiado. A Conselheira AURELUCI
solicitou  que  colocasse  em  votação.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  disse  que  estava
seguindo  a  orientação  que  foi  passada  e  que  não  há  necessidade  de  uma  discussão  maior.
Informou  que  a  reunião  estava  sendo  gravada  e  transmitida,  negando  a  entrada  dos
representantes do Fórum Sindical. Em seguida iniciou a leitura da carta, sendo interrompido pela
entrada  dos  representantes  do  Fórum Sindical,  com faixas  na  sala  de  reunião.  O Presidente
Substituto DENILSON disse que a Reunião estava sendo transmitida e que todos tinham acesso,
que a Pauta era extensa e precisava ser debatida, que não foi feito um agendamento prévio pelo
Fórum para participar da reunião.Solicitou gentilmente que os representantes do SINASEFE se
retirassem.  A Conselheira  CÁTIA questionou  que  não  constava  na  pauta  que  o  Presidente
Substituto faria a leitura do manifesto em prol do Professor Geovane e se não ficariam sabendo o
que estava sendo pedido pelo Sindicato. O Presidente Substituto DENILSON disse que a Carta
Resposta 01/2016 fazia parte dos informes e que a Carta do Fórum foi lida na Reunião no espaço
que lhe foi concedido. O Representante do SINASEFE Srº Yang Chung pediu um instante e disse
que assim como estava sendo transmitida essa Reunião, outras também foram, na qual o Reitor
Geovane ameaçava servidores e diretores com processos administrativos, que a Reitoria é dos
servidores do IF Baiano e em qualquer gestão esse Sindicato ou outro denunciarão esse tipo de
prática, porque a Instituição não é de uma pessoa, ressaltando que a instituição serve a sociedade.
Disse que o Sindicato tem um representante no CONSUP e foi negado o direito do SINASEFE,
como instituição e representantes dos servidores deste Instituto.  Não aceitará autoritarismo e
intolerância. Disse ainda que em uma das reuniões do CONSUP que houve esse tipo de prática,
foi solicitado à Reitoria essa imagem e questionou que não foi disponibilizado, e não divulgado
para toda comunidade. Falou que há insatisfação em todos os Campi de servidores em relação as
práticas  de  autoritarismo e  assédio  moral.  O Presidente  Substituto  DENILSON disse  que  o
professor ficasse à vontade para tomar as atitudes/ações que achasse conveniente e necessário,
solicitou que os representantes do SINASEFE se retirassem. O Professor CARLOS MAGNO
representante  do  Fórum  Sindical  disse  que  com  todo  respeito  aos  companheiros  e  as
companheiras, lamentando a situação. Disse ainda que o Profº Denilson sabe que foi em uma
reunião do CONSUP que e  como as coisas aconteceram, inclusive o que o legitimava estar
presidindo a reunião, pois hoje estranha o posicionamento do Profº Denilson, Profº Geovane e
Augusto agir de forma autoritária, ressaltando que é a prática utilizada nesse instituto. Que estão
ali ordenadamente, jamais gostariam de ser pedido para sair da sua própria casa. Se estão ali é
porque alguma coisa não estar certa, aos olhos da comunidade. Disse estranhar o Profº Denilson
na posição de presidente do CONSUP, repetir a velha prática do que já aconteceu nessa mesma
sala, onde Denilson estava do outro lado. Voltou a dizer que estranha o pedido do presidente para
o Sindicato se retirar. Disse que foi uma opção que Denilson fez, que está jogando o movimento
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em uma situação muito ruim, porque o que começou naquele momento não encerrou ainda, pois
não conseguiram construir o IF Baiano como gostariam, questionando se o presidente lembrava.
Lembrou que o presidente o interrompeu pedindo-lhe que se retirasse da sala. Solicitando que
registrasse em ata. O Presidente Substituto DENILSON disse que estava sendo registrado. O
Profº CARLOS MAGNO pontou que é impraticável, inaceitável o autoritarismo do presidente
como uma prática desse instituto. O Presidente Substituto DENILSON insistiu solicitando que os
representantes do SINASEFE se retirassem. O Representante Sindical Srº Yang Chung disse que
continua a  velha prática do autoritarismo,  do coronelismo e que não ficariam até  o final  da
reunião. O Presidente Substituto DENILSON disse que os representantes tomassem as medidas
necessárias, insistiu solicitando que os representantes do SINASEFE se retirassem para que se
mantivesse a regularidade da reunião, que avisou a conselheira Cátia que não estava autorizada a
entrada do sindicato na reunião, mas que mesmo assim o sindicato entrou. Avisou que só daria
continuidade à Reunião se o Sindicato saísse, pois estava atrapalhando a Reunião do Conselho
Máximo da Instituição. A Conselheira CÁTIA disse que na pauta não constava a leitura da nota e
como se trata de uma nota dirigida ao Fórum que era preciso ouvir o outro lado, uma vez que
essa gestão afirma ser democrática. O Presidente Substituto DENILSON disse que concorda,
mas que tudo tem um momento. A Conselheira CÁTIA questionou qual seria o momento uma
vez que não constava na pauta. O Presidente Substituto DENILSON informou que o documento
foi encaminhado aos conselheiros e ao Fórum. Ressaltou que se houvesse necessidade o Fórum
formalizaria a participação na Reunião. O Conselheiro ARIOMAR disse o que está pecando é a
questão da Carta, como conselheiro não ver problema a presença do SINASEFE na reunião e se
houvesse votação, seu voto seria favorável. A Conselheira SAYONARA disse que em relação a
escutar o SINASEFE é a segunda vez que só o presidente deste conselho se posiciona. Na sua
opinião deve ser uma decisão de colegiado em decidir a permanência do SINASEFE na reunião.
Concordou com a participação do SINASEFE na reunião. O Presidente Substituto DENILSON
disse que é de responsabilidade da presidência zelar pela ordem. A Conselheira SAYONARA
disse  que todos zelam pela ordem. O Presidente  Substituto DENILSON voltou  a  solicitar  a
retirada  do  SINASEFE  para  dar  continuidade  aos  trabalhos.  O  Conselheiro  SUDELMAR
concordou com os conselheiros Ariomar e Sayonara em relação a permanência do SINASEFE,
pois são seus representantes, e que não estava se tratando de estranhos a categoria e ao próprio
Instituto. Disse que é a primeira vez que participa do CONSUP. Questionou qual ameaça estava
sendo  posta.  Disse  ainda  que  se  trata  democracia  como  uma  coisa  abstrata,  que  ouvisse  a
categoria.  Comungou  com  os  demais  que  antecederam  sua  fala.  O  Presidente  Substituto
DENILSON informou  que foi  essa  gestão  que  batalhou  para  a  representação Sindical  neste
Conselho,  sendo representada pela  conselheira  Cátia.  A Conselheira  MANOELA disse como
uma das Dirigentes do IF Baiano relatou que é preciso tomar decisões sobre esse tipo de postura,
que em outros momentos na reunião do CODIR chamou atenção em relação a forma do Reitor
mediar as reuniões. Falou que é um momento que precisa refletir, pois quando a conselheira
Aureluci pediu para colocar em votação, manteve-se o posicionamento do Presidente e para que
haja democraticamente é preciso respeitar o direito de escolha, que poderia colocar em votação a
entrada do Sindicato.  Ressaltando que a decisão não fosse tomada só pelo  Presidente,  pois
poderá chegar um momento que não haverá vontade de sair de suas casas para representar o seu
grupo.  O  Conselheiro  OSVALDO  falou  que  apesar  do  Sindicato  ter  uma  representante  no
CONSUP, evidente que é possível ouvir os colegas e que se houvesse dado voz ao SINASEFE
talvez  teria  alcançado  a  progressão  da  reunião.  Corroborou  com as  palavras  da  conselheira
Manoela.  Disse  que  a  forma  como  o  presidente  substituto  veio  dirigir  a  reunião  e  com  a
orientação prévia de “não aceita isso”, acha não só desconsideração ao Sindicato com a todos
conselheiros. Se é um conselho com a participação de diversas pessoas e uma pessoa só toma
decisão. Questionando o que estariam ali fazendo, se não seriam capazes de decidir, ficaria difícil
tomar posições de situações que se afloram no ambiente onde são “incapazes” de tomar uma
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decisão, onde uma única e exclusivamente está na mão daquele que teoricamente detém o poder.
Que é preciso que o Conselho seja ouvido, e respeitar os integrantes. Falou que a situação é
nova,  pois  é  a  primeira  vez  que participava  do Conselho.  Salientou que  tem vivenciado no
CODIR, muitas  vezes,  as  vozes  dos  participantes  não são respeitadas,  ficou claro  na última
reunião  a  insatisfação  da  condução  das  reuniões,  de  querer  apenas  decidir  “eu  faço”,  “eu
mando”,  “é  assim”,  ressaltando  que  não  há  mais  condições  de  aceitar  isso.  O  Presidente
Substituto DENILSON disse que a intenção não é desrespeita ninguém, que o Profº Osvaldo
conhece seu trabalho e a Profª Manoela sabe sua forma de presidir as reuniões, por isso não se
trata de orientação, que tem uma pauta  a ser cumprida e presa pela regularidade. Informou que
como se trata  de informes e  que não tem como retirar  os  representantes  sindicais,  que dará
continuidade a pauta. Disse também como é do entendimento de alguns há possibilidade de abrir
concessões mesmo não estando em pauta sobre a participação de outros entes no CONSUP,
ressaltando que só preside o CONSUP em algumas situações, que continuará a leitura da Carta,
para dar prosseguimento a pauta. Falou que em relação ao entendimento de alguns conselheiros
sobre a forma de condução da reunião não ser mais adequada, que é preciso discutir em um
momento, mas que o momento não é esse, que é preciso colocar para o CONSUP e verificar a
melhor forma de conduzi-la para que as coisas fluam. A Conselheira CÁTIA disse que não estava
na pauta uma nota do Reitor fazendo manifestação em defesa dessa Reitoria sem o Sindicato se
fazer presente. O Presidente Substituto DENILSON ressaltou que são informes da Presidência do
CONSUP.  A Conselheira  AURELUCI  relatou  que  na  reunião  passada  do  CONSUP  que  a
advogada do Sindicato queria  entrar,  mas o Presidente Profº  Geovane impediu.  Sugeriu que
colocasse  em votação,  mas  que  o  Presidente  foi  contra.  Falou que  pediu  para  o  Presidente
Substituto  Denilson colocar  em votação  a  participação do SINASEFE e  novamente  não  foi
colocado. Ressaltando que deve ser colocado em votação. Disse que não recebeu a carta.  O
Presidente Substituto Denilson disse que a carta foi encaminhada aos Conselheiros Titulares e
Suplentes. A Secretária VIVIANE disse que a Carta foi encaminhada através de e-mail, assunto:
Ofício  nº  07,  de  05 de  abril  2016 -  Carta  Resposta  nº  01-2016 aos  conselheiros  titulares  e
Suplentes e ao Fórum Sindical, no dia 05 de abril de 2016, ressaltando que a Carta Resposta nº
01/2016 foi em resposta ao espaço concedido na Reunião do CONSUP em novembro de 2015 ao
Fórum, onde foi feito a leitura do documento carta ao CONSUP e ficou acordado que o Reitor
responderia os pontos citados no documento através de uma nota. A Conselheira AURELUCI
disse que entendeu, mas que não tem a Carta  do Sindicato o documento que gerou a Carta
Resposta.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  sugeriu  que  fosse  providenciado  a  carta  do
Sindicato que gerou a Carta Resposta nº 01/2016, para que fosse encaminhado aos conselheiros e
a leitura  desse documento fosse para o segundo dia da reunião. Solicitou que os conselheiros
lessem  a Carta Resposta nº 01/2016. Dando continuidade ao ponto de Pauta informes gerais. A
Conselheira CÁTIA sugeriu o encaminhamento de retornar a leitura inicial da Carta Resposta nº
01-2016  na presença do Fórum. O Presidente Substituto DENILSON ressaltou que a  Carta
Resposta foi encaminhada para os Conselheiros. Sendo sugerindo pelos conselheiros a leitura da
Carta do Fórum Sindical. Sugestão acatada. O Fórum Sindical tenta localizar o documento que
gerou a carta resposta. Ainda com a palavra informou que daria continuidade ao ponto de  pauta
informes gerais  enquanto o Fórum Sindical tenta localizar o documento.  Resolução nº 19, de
20/08/2015 que aprovou a Instrução Normativa das Atribuições das Coordenações dos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Baiano –  revisada pela PROEN/PDDE e
devolvido  de  acordo  com as  deliberações  do  CONSUP para  ciência.  Resolução  nº  26,  de
24/11/2015 que  ratificou  a  Resolução  nº  22,  de  19  de  agosto  de  2015,  que  aprovou  ad
referendum o Regulamento para funcionamento das Cooperativas Escolas dos  Campi revisado
pela  PROEN/DPDE e  devolvido  de  acordo  com as  deliberações  do  CONSUP para  ciência.
Resoluçao 06, de 29/03/2016 - que ratificou a Resolução n 34, de 18 de dezembro de 2015, que
aprovou “ad referendum” o Regulamento de Estagio Curricular dos Cursos da Educ. Prof. TNM
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do  IF  Baiano  revisado  pela  PROEN/DPDE e  devolvido  de  acordo  com as  deliberações  do
CONSUP  para  ciência. Resolução  nº  08,  de  30/03/2016 que  provou  o  Regulamento  de
Monitoria  de  Ensino  do  IF  Baiano  –  Processo  nº  23327.000292/2016-79  revisado  pela
PROEN/DPDE e devolvido de acordo com as deliberações do CONSUP para ciência. Resolução
nº 10, de 30 de março de 2016  que aprovou o Regulamento Geral das Residências Estudantis
do IF Baiano- Processo nº 23327.001489/2015-44 revisado pela PROEN/DPDE e devolvido de
acordo com as deliberações do CONSUP para ciência.  Resolução nº 12, de 31/03/2016 – que
aprovou o Regimento Interno da Especialização em Inovação Social com ênfase em Economia
Solidária  e  Agroecologia,  Campus  Bom Jesus  da Lapa -  Processo nº  23327.001009/2015-45
revisado  pela  PROEN/DAE  e  devolvido  de  acordo  com as  deliberações  do  CONSUP para
ciência.  Correspondências  Expedidas: Resoluções  expedidas  referentes  aos  documentos
aprovados na 1ª Reunião Ordinária (29 a 30/03/2016) Resolução 04, de 29/03/2016 - Apreciação
do Relatório de Gestão 2015. Resolução 05, de 29/03/2016 - Aprovou os Projetos Pedagógicos
de Cursos dos  Campi.  Resolução 06, de 29/03/2016 - Ratificou a Resolução n 34, de 18 de
dezembro de 2015,  que aprovou “ad referendum” o Regulamento de Estagio Curricular  dos
Cursos da Educ. Prof. TNM do IF Baiano. Resolução 07, 30/03/2016 - Ratificou a Resolução n
01 e 02.2016. Resolução 08, 30/03/2016 – 2016 Aprovou o Regulamento de Monitoria de Ensino
do IF Baiano. Resolução 09, 30/03//2016 – 2016 Aprovou o Plano Anual de Capacitação 2016.
Resolução 10, 30/03/2016 – 2016 Aprovou o Regulamento Geral das Residencias Estudantis do
IF Baiano. Resolução 11, 31/03/2016 - Ratificou da Resolução n 03 que aprovou ad referendum
o  RAINT  2015.  Resolução  12,  31/03/2016  -  2016  Aprovou  o  Regimento  Interno  da
Especialização em Inovação Social com enfase em Economia Solidaria e Agroecologia, Campus
Bom Jesus da Lapa. Resolução 13, 31/03/2016 - Aprovou os Planos de Reposição de Atividades
Acadêmicas Pós Greve. Informando que todas as resoluções estão publicadas no site. Em tempo
solicitou a  assinatura  dos  conselheiros  em  algumas  resoluções  que  ficaram  pendências  e
informou que houve a necessidade de retificar a página 2 da Resolução nº 07, pois antes de
publicizar o documento identificamos um erro no parágrafo 2º, do art. 1º, onde estava escrito
Resolução nº 01, de 29 de março, seria Resolução nº 01, de 29 de janeiro. Resoluções expedidas
“ad referendum” e que serão pontos de pauta dessa reunião Resolução 14, 31/03/2016 - Aprovou
ad referendum o Plano Estratégico  de  Ações  de Permanência  e  Êxito  dos  Estudantes  do  IF
Baiano  e  Resolução  15,  31/03/2016  -  Aprovar,  ad  referendum,  os  Projetos  Pedagógicos  de
Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF  Baiano. Portarias
Expedidas/2016:  Portaria  nº  01,  de  31/03/2016  que  prorroga  o  prazo  para  a  conclusão  dos
trabalhos da Comissão constituída pela Portaria nº 09, de 24 de novembro de 2015, designada
para revisar o Regulamento da Cooperativa Escola no âmbito do IF Baiano e o aperfeiçoamento
do  mesmo.  Sendo  que  não  houve  manifestação  dos  membros,  pois  não  estavam presentes.
Portaria  Nº  02,  de  31/03/2016  -  que  prorroga  o  prazo  para  a  conclusão  dos  trabalhos  da
Comissão constituída pela Portaria nº 10, de 25 de novembro de 2015, designada para apresentar
propostas que contribuirão para melhoria da comunicação entre o CONSUP e a Comunidade
Acadêmica. A Conselheira SAYONARA como Presidenta da comissão informou que fez várias
webconferência com a TI, e está elaborando uma minuta de Regulamento do Fórum que até a
finalização do prazo encaminhará o documento. Portaria nº 03, de 04/04/2016- Declara vago, a
partir  de  31.03.2016,  o  assento  ocupado  pelo  Conselheiro  Suplente  ,  ERIC  OLIVEIRA
DUNHAM publicada no D.O.U de 07.04.2016. Portaria nº 04, de 02/05/2016 - Declara vago, a
partir  de 02.05.2016,  o  assento  ocupado pelo  Conselheiro  Titular,  GILIARDE ALVES DOS
REIS publicada no D.O.U de 06.05.2016.  Ainda com a palavra DENILSON solicitou como
inclusão de PONTOS DE PAUTA EXTRA: o Memorando nº 047/2016, da PROEN, que trata
da  solicitação  da  PROEN alteração  na  Resolução  nº07,  de  30/03/2016  e  o  Processo  nº
23327.000754/2016-58 - Alteração da Resolução nº 48-2014.  Colocado em votação. Pontos
aprovados. A Conselheira CÁTIA sugeriu a inclusão da Carta-Resposta Nº01/2016 como ponto
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Extra. O Presidente Substituto Denilson colocou em votação. Aprovado. A Conselheira CÁTIA
iniciou a leitura da Carta do SINASEFE. A secretaria VIVIANE informou ao presidente que o
documento que a conselheira lia, não se tratava do documento que gerou a Carta Resposta nº 01-
2016 do IF Baiano. O Presidente Substituto Denilson informou a conselheira Cátia. A Secretária
VIVIANE esclareceu os fatos com a conselheira Cátia sobre o documento, disse que a Carta do
SINASEFE é referente a 24 de novembro de 2015 e não do documento de 20 de abril de 2016
que trata da reunião com Reitor e as  seções sindicais do SINASEFE.  O Presidente Substituto
voltou a dar continuidade a pauta, enquanto o Sindicato localizava o documento. Aprovação das
Atas. O Presidente Substituto DENILSON colocou em votação a Ata da 3ª Reunião Ordinária do
CONSUP (19 e 20/08/2015) encaminhada por e-mail para apreciação. Aprovada. Abstenção dos
conselheiros Osvaldo, Cátia Cilene, Sudelmar, Rafael, Itamar e Cristiano pois não participaram
da reunião. Ata da 4ª Reunião Ordinária do CONSUP /2015 (24 e 25/11/2015) encaminhada por
e-mail para apreciação. Colocada em votação. Aprovada. Abstenção dos conselheiros Osvaldo,
Manoela, Rafael, Cátia Cilene, Sudelmar, Itamar e Cristiano pois não participaram da reunião.
ITEM  C)  Apreciação  e  Aprovação  de  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF Baiano.  (Assessoria  da  PROEN/DPDE).  O
Presidente  Substituto  DENILSON  abriu  para  discussão  dos  Projetos  dos  Cursos:  Tec.  em
Zootecnia    Subsequente - Processo nº    23333.000004.2016.05     Campus   Senhor do Bonfim.  Não
houve  manifestação  dos  conselheiros.  Colocado  em  votação.  Aprovado.  01  voto  abstenção
(Osvaldo).  Técnico em Agroindústria Integrado - Processo nº    23327.000064.2016.80     Campus
Governador Mangabeira. A Conselheira AURELUCI disse como técnica da área fez um paralelo
dos PPCs de Agroindústria dos Campi de Governador Mangabeira e Serrinha e o Curso Técnico
em Alimentos do Campus Santa Inês. Disse que o Curso de Agroindústria do Campus Serrinha e
Curso Técnico em Alimentos do  Campus Santa Inês pegaram uma vertente e Serrinha outra
vertente totalmente diferente. Questionou que todos projetos que passaram pelo CONSUP do
Campus Serrinha são diferentes da vertente do IF Baiano. Sobre o Curso de Agroindústria do
Campus Serrinha na sua opinião o aluno não sairá com o conhecimento técnico necessário e que
o  curso  não  levará  a  lugar  nenhum.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  solicitou  que  a
conselheira Aureluci pontuasse as considerações no ponto de pauta item D, e questionou se a
conselheira  tinha  colocação  a  fazer  sobre  o  curso  de  agroindústria  do  Campus Governador
Mangabeira. A Conselheira AURELUCI disse que não.  A Conselheira MANOELA disse que a
orientação da PROEN é que haja uniformização de acordo com os PPcs de outros  Campi. O
Presidente  Substituto  DENILSON passou a  palavra  para  a  conselheira  Aureluci  continuar  a
análise  do PPC de agroindústria  do  Campus Serrinha.  A Conselheira  AURELUCI disse que
nunca ouviu falar sobre a disciplina Ciências de Tecnologia de Alimentos e que não é bom o
parecer da PROEN/DPDE. Que o ementário de microbiologia fala apenas de doenças e não fala
o que é um microrganismo. Que na sua opinião o projeto deve voltar. O Presidente Substituto
DENILSON questionou se haveria algum conselheiro a fazer considerações em relação ao Curso
Agroindústria Integrado - Processo nº 23327.000064.2016.80 Campus Governador Mangabeira.
Não houve manifestação. Em seguida em votação. Aprovado por unanimidade.  Ainda com a
palavra  .  Colocou  para  apreciação  o  curso Técnico  em  Cozinha  -  PROEJA  -  Processo
nº  23327.00006  5  .2016.  24 Campus Governador  Mangabeira.  Não  houve  manifestação  dos
conselheiros.  Aprovado  por  unanimidade.  A  Conselheira  CÁTIA  observou  que  os  PPCs
aprovados percebe-se uma redução da área de humanas em relação à área técnica e salientou a
importância da formação do aluno não somente para o mercado de trabalho. Solicitou atenção
por  parte  da  PROEN  para  verificar  o  que  poderá  ser  feito  para  amenizar.  O  Conselheiro
SUDELMAR ratificou a fala da conselheira Cátia. O Fórum Sindical localizou o documento e
passou para a conselheira Cátia fazer a leitura. A Conselheira CÁTIA fez a leitura  - Carta ao
CONSUP do IF  Baiano,  de  24/11/2015 (documento  do  Fórum Sindical  do  IF  Baiano).  Em
seguida falou sobre os memorandos nº 05/ 2016 do IF Baiano e o Memorando nº 48/2016 da
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DGP/IF Baiano. Solicitou ao Presidente se poderia registrar a presença da Drª Letícia Coelho
representante da Seção Sindical Catu. O Presidente Substituto DENILSON permitiu o registro da
presença da Dr. Letícia e dar seguimento a pauta da reunião dando continuidade a leitura da
Carta Resposta nº 01/2016 do IF Baiano. Sendo sugerido pelos presentes retornar a leitura inicial
do documento. O Presidente Substituto DENILSON disse que é preciso cumprir a pauta e que os
conselheiros  receberam o  documento  por  e-mail,  deixando  em aberto  se  algum conselheiro
quisesse lê. A Conselheira CÁTIA se dispõe fazer a leitura inicial da Carta. Solicitação acatada
pelo Presidente Substituto. A Conselheira CÁTIA iniciou a leitura a Carta Resposta nº01/2016. O
Presidente Substituto DENILSON deu continuidade a leitura da carta. Ao finalizar a leitura da
carta  deu  continuidade  a  Pauta  no  item  informes  gerais,  sendo  que  a  conselheira  CÁTIA
informou  que  a  carta  que  foi  uma  resposta  do  Presidente  Profº  Geovane,  mas  que  foi
encaminhada a todos os conselheiros e solicitou o encaminhamento: que abrisse a palavra para
os conselheiros que assim desejassem se manifestar. O Presidente Substituto DENILSON acatou
o encaminhamento  da  conselheira  Cátia  passando a  palavra  para  os  demais  conselheiros  se
pronunciarem,  ressaltando  que  tratava-se  da  Carta  –  Resposta  ao  Fórum  Sindical,  que  os
conselheiros não prolongassem nas falas. Disse ainda o que foi acordado foi a leitura das Cartas
e e o Sindicato deseja um espaço para réplica formalizasse. O Conselheiro EBERSON confirmou
o que foi colocado na carta do SINASEFE e Carta Resposta do Profº Geovane. Lamentou sobre
o  ponto  que  chegaram  a  se  digladiar  acerca  de  debates  e  discussões.  Falou  que  já  tinha
conversado com o Profº Geovane que achava que falta um pouco, no IF Baiano, a questão de
comunicação. Disse ainda que ninguém tem ali na perspectiva de maledicência de não querer
construir  um  Instituto.  Finalizou  concordando  com  o  que  foi  colocado  pelo  SINASEFE
especialmente nas questões tangente ao ambiente de qualidade. Falou da importância de ouvir as
partes. A Conselheira SAYONARA fez de suas palavras as do conselheiro Eberson. Disse que
desde o início da reunião estão lutando para o direito da participação do SINASEFE na reunião,
que  o  Presidente  deveria  até  por  bom  senso  ter  colocado  para  apreciação  do  colegiado,
ressaltando que são todos responsáveis pelas decisões tomadas. Solicitando que esse momento
não se repita, que as colocações que o SINASEFE coloca são vividas em todos os Campi que é
preciso debater esses problemas para que não venham a se repetir. O Conselheiro CARLITO
falou o que está lhe incomodado muito é ouvir o mesmo discurso da acusação de um lado e o
discurso da defesa de outro, e no discurso da defesa dizer que nunca acontece. Mencionou a
faixa “Assédio Moral é Crime” acredita que infelizmente não é um crime que está claramente
tipificado, que não há possibilidade de identificar com facilidade, que na Reitoria já presenciou
na outra e nessa gestão, exemplificando, que nessa Gestão teve um servidor que ficou na Reitoria
um ano sem receber uma atividade, questionando se isso não for assédio moral o que será. Disse
ainda que nos Campis quando observa e questiona, dizem que não há. Acha que por iniciativa da
gestão  deveria  ter  um  momento  para  discutir  esse  tema.  Questionou  que  os  documentos
disponibilizados para participação no OPINA e outros que não tem um instrumento que garanta
sobre a participação efetiva e apresentação dos resultados. Perguntou sobre comissão de Ética
onde está que não verifica isso. Sugeriu que criasse outro espaço para discussão. O Presidente
Substituto  DENILSON  falou  que  já  teve  denúncia  de  assédio  moral,  mas  que  não  foi
formalizado, o que impossibilitou a investigação. Sobre o OPINA disse que poderia pensar de
que forma poderá disponibilizar o resultado das opiniões e explicou com é feita a análise dos
dados. A Conselheira AURELUCI disse que hoje o Profº Denilson e Profº Geovane estão como
Reitores, assim como os diretores estão como gestores e que “amanhã” não estarão mais, que é
preciso  gerir  para  o  servidor,  pois  “amanhã”  estarão  como  servidores.  O  Conselheiro
CRISTIANO reafirmou o posicionamento dos demais. Achando que no momento o que cabe é o
diálogo.  Disse  que  não é  justo  só  ouvir  uma parte.  Relatou  que  surgiu  um movimento  em
Teixeira  de  Freitas,  porque  houve  vários  pedidos  de  abertura  de  processos  encaminhados  a
Reitoria  e  até  hoje  não  obtiveram  posicionamento,  lembrando  que  somente  foi  aberto  um
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processo  da  última solicitação.  O Presidente  Substituto  DENILSON explicou  como se  dá  a
abertura de processos administrativos, ressaltando que os documentos são encaminhados para
análise da Assessorial Processual e da Procuradoria Federal para verificar a pertinência e emitir
parecer que tipo de processo será aberto. Disse que, apesar de vários servidores ter participado de
cursos para atuar em PAD, que hoje há também um número limitado de servidores disponíveis.
Que há uma análise para verificar se há realmente necessidade de abertura de PAD e que talvez
estejam pecando em não dar retorno, mas que é possível verificar junto a Assessoria Processual o
status  dessas  solicitações.  Ressaltando  que  nenhum  processo  será  negligenciado,  que  há
priorização de apurar os fatos, pois poderão responder por não finalização desses processos. O
Conselheiro ITAMAR disse ser a primeira fez que participa da reunião do CONSUP e que a
princípio ficou um pouco preocupado com o IF Baiano ao chegar na Reitoria verificar faixas
com frase de Assédio Moral, que na qualidade de servidores é preciso pensar bastante. Que é
interessante  mostrar  quais  são  os  assédios  morais  e  as  pessoas  que  estão  sofrendo  que
procurassem seus  direitos.  Que se sente envergonhado ter  essa história  de assédio moral  no
Instituto. O Conselheiro WELLITON reafirmou sentir honrado em participar do Conselho. Falou
sobre a construção do Instituto e seu papel funcional. Que vem presenciando ao longo do tempo
esse debate e disse que entende que é um ambiente sempre de ponderação, emoção, sobre tudo
da racionalidade dentro de um processo que tem que entender o que está sendo posto, que tem
subjetividade que muitas vezes  atrapalham o processo de entendimento,  que as  disputas  são
naturais para o processo democrático. Reconheceu a legitimidade e a luta do Sindicato. É preciso
o entendimento dos pares. Entendendo que há uma dificuldade de comunicação e no método e o
que tem presenciado das duas partes que estão imbuídos de acertar. Que é possível chegar a um
entendimento,  mas  para  isso  tem  que  haver  predisposição  para  o  mesmo.  A Conselheira
LIZZIANE disse que no processo de construção do Instituto, é preciso respeitar a diversidade do
pensamento, mutualmente um aos outros, pois são um Instituto principalmente de educação, que
é preciso ser educados na fala e na maneira de agir  e que tudo isso é para desenvolvimento do
Instituto.  Ainda acredita no IF Baiano e estão na luta. Ressaltando que hoje gestora amanhã
docente. A Conselheira MANOELA disse que encaminha muito com nessa condição de estar
Diretora e a certeza de ser docente, por isso quando começou esse embate, lhe causou estranheza,
porque quando docente participou da comissão da normatização da atividade docente na gestão
passada juntamente com o Profº Denilson e o Profº Geovane que passaram por esse mesmo
processo de estranhamento, pois foram quase impedidos de defender essa normatização. Que não
há como negar sua tristeza em relação o que está acontecendo nesse momento. Que é preciso
ouvir e como gestores é preciso refletir sobre os seus erros e acertos, pois gerir é muito difícil.
Disse que conversou há um ano atrás com o Prof. Geovane e o Prof. Denilson sobre a dificuldade
de tratamento, sobre a falta de diálogo entre a atual gestão da reitoria e os diretores dos  campi.
Ressaltando  que  é  preciso  mais  diálogo,  pois  está  ocorrendo  muito  pouco.  O  Conselheiro
SUDELMAR disse que é a primeira vez sua participação no CONSUP, falou da importância do
diálogo e da democracia. Disse que no  Campus Governador Mangabeira tem sim uma gestão
democrática.  Falou  que  a  partir  desse  encontro  seja  possível  caminhar  numa  postura  mais
saudável e respeitar os contra pontos. Muitas coisas precisam ser feitas, aproximadas, dialogadas
e os embates dentro da estrutura que cada um tem e no papel que cada um exerce nesse grande
latifúndio. A Conselheira CÁTIA disse que a presença hoje do Sindicato é justa e legítima, o que
era  injusto  e  algo  completamente  contraditório  era  nesse  Instituto  Federal  não  existir  a
representação da seção sindical neste conselho, que não tem que ficar agradecendo por algo que
simplesmente  foi  conduzido  agora,  e  que  não  devem  nada  a  ninguém.  Estão  vivendo  um
momento  muito  difícil  que  não  é  versado  subjetividade  e  tem  fatos  concretos,  inclusive
documentos produzidos pelo Reitor, que infelizmente não está presente. Disse se sentir frustrada
pelo fato do Reitor não estar presente,  que é para o mesmo ver as faixas “Assédio Moral é
crime”,  “Senhor Reitor o IF Baiano não é seu, é de toda comunidade”. Que este CONSUP
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representa  a  comunidade  como  um  todo.  Falou  que  não  irão  se  tornar  apenas  legalista  e
positivista, porque a lei diz que é o presidente, mas o bom senso, diálogo, o espírito democrático
e muito outros princípios e valores dizem completamente contrário, que é muito melhor abrir o
espaço  e  o  diálogo.  Ressaltando  que  o  Reitor  deveria  estar  presente  para  verificar  que  o
CONSUP representa a comunidade como um todo e não do Reitor. Colocou para os conselheiros
qual é o papel desse CONSUP. Disse que esse é o espaço legítimo para discutir essas questões
dizem respeito ao IF Baiano que querem, que o aluno esteja presente, tenha voz, reafirmado que
este é o espaço correto. Questionando qual é o papel dos conselheiros. Fala-se da democracia
mas  que  tiveram  os  calendários  escolares  produzidos  e  debatidos  pela  comunidade  e  esse
Conselho referendou a posição do Reitor, pois ele queria um calendário civil adequado ao ano
letivo, como se tivessem  um controle imediato, determinista sobre tudo que estará acontecendo,
assim como o Reitor acredita e fez um memorando circular expondo os (as) servidores (as) com
uma relação nominal, ressaltando que não foi o servidor que deflagrou greve e sim o SINASEFE,
disse também que em nenhum momento o SINASEFE foi chamado. Que foi colocado o (a)
servidor (a) no âmbito privado no gabinete em uma sala para negociar com o chefe, perguntando
se isso é o diálogo, sem contar a relação nominal (nome, função e dias paralisados e horas para
reposição),  que  não  ia  ler  a  relação  nominal  pois  não  é  de  seu  feitio,  ressaltando  que  os
servidores estão lutando por um direito de todos, inclusive o dele quanto servidor. Questionou se
isso não for assédio moral. Disse que se trata de um documento público. Lamentou a falta do
Reitor, e disse que seu comportamento com ela sempre foi extremamente autoritário. Disse que
na reunião do dia 20 de abril 2016 com Reitor e os representantes de várias seções que integram
o IF Baiano foi bastante desgastante para tratar exclusivamente da questão de assédio moral por
parte da Reitoria, que o Reitor teve o deslumbre de dizer que era ele que estava sendo assediado
pelo SINASEFE, em inversão lógica, questionando não saber de onde o Reitor tirou isso. Disse
que esse é o momento adequado para denunciar o assédio moral, perseguição aos (as) servidores
(as)  lotados  (as)  na  Reitoria  e  em outros  Campi.  Isso  porque no ano de 2015 estiveram se
mobilizando em greve, uma greve nacional, e não tem como pensar que apenas é subjetividade é
um fato concreto. Ressaltando que após a reunião do dia 20 tem sempre pedido que o Reitor o
receba e  o conceda a  abertura de diálogo,  dizendo que o Reitor  acredita  na visão dele  está
fazendo o correto, do que ele diz é o certo que não há margem para questionamento para dúvida.
Falou que temos um cenário extremamente crítico e  do que há mais  nefástico no congresso
nacional,  pedindo desculpas  e que  não querendo ofender  os  (as)  conselheiros  (as),  mas  em
muitos momentos ratificar inúmeras aprovações ad referendum do que o Reitor deseja, acaba se
igualando, porque acaba ignorando um debate democrático que tem sido realizado nos  Campi,
considerando  aquela  versão  apresentada  é  a  mais  correta,  exemplificando  a  aprovação  dos
calendários acadêmicos que passou por cima de todos os Campi. Disse isso por experiência e que
no  Campus Santa Inês houve um debate democrático e  não foram ouvidos.  Ressaltou que é
preciso  reaver  essa  situação  e  que  nas  reuniões  do  CONSUP é  o  espaço  para  o  debate  e
discussão,  lamentando a ausência do Reitor,  que com certeza Profº  Denilson passará para o
Reitor. Disse que o CONSUP tem um papel primordial e não é simplesmente ser conivente com
a arbitrariedade e autoritarismo de modo nenhum. Disse que tem levado o assédio realizado pela
Reitoria  para  o 142 plena  e  com base  com os  documentos  produzidos  pela  Reitoria,  foram
encaminhados para o jurídico do Sindicato, que os servidores têm aprovado moção de repúdio ao
assédio  moral  que  tem  sido  praticado  no  IF  Baiano,  lembrando  que  este  assédio  também
acontece em muitos outros institutos, que é preciso se mobilizar contra essa postura. Chamou
atenção  para  o  papel  dos  (as)  conselheiros  (as).  Ressaltou  que  foi  fundamental  o  papel  do
CONSUP para participação do Sindicato na reunião e que sentiu feliz. Que se não fosse o papel
dos conselheiros não estaria expondo essa situação, que é inerente a condição de servidor, ter um
ambiente saudável de trabalho que está sendo negado. Ressaltando que esse é o espaço adequado
para discussão. Ponderou sobre a citação de Volter colocada pelo Reitor na Carta-Resposta e

 Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 2ª Reunião Ordinária                 9/14

383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432



citou a frase Blaise Pascal que poderia ser aplicada naquele momento “ se não sendo possível
faz-se com aquilo que justo seja forte, faz-se com que é forte seja que susto”, se apegando a letra
fria, ao legalismo, ao positivismo, pois nem toda lei é moral, nem justa, que é preciso ficar atento
a tudo isso e dizer qual é o papel dos conselheiros. Não mais possível continuar essa postura no
IF Baiano, inclusive sentiu um esvaziamento dos muitos conselheiros que antes de sair de licença
maternidade participavam e que não se fazem presentes, questionando o que está acontecendo.
Ressaltando a importância do papel dos Conselheiros, que é pensar no Instituto para todos (as)
servidores (as). O Conselheiro OSVALDO disse que a discussão é muito boa, pois acha que é um
momento ímpar para os conselheiros,  que tem que aproveitar,  pois o que tem acompanhado
durante esses dois anos da gestão é um crescimento significativo da insatisfação, em todos os
setores. Falou que não é preciso se ver como inimigos, ressaltando que o objetivo comum é
prestar o serviço a Sociedade Brasileira. Disse ainda que vê que essas insatisfações têm gerado
problemas,  que  não  deveria  esta  acontecer.  Como  Gestor  verifica  muitas  dificuldades  que
existem, advêm desse processo central  de pouco ouvir.  Ressaltando que não está sendo fácil
administrar  uma  situação  que  você  não  é  o  provocador  de  fato.  Disse  que  está  sofrendo
consequências de alguém que faz isso, tornando a vida nossa do Campus difícil. Observou que
não é uma situação difícil de se resolver, pois todos estão pautando uma só palavra, diálogo,
diálogo que bem o Reitor colocou na carta-resposta, mas que é preciso que o Reitor se dê ao
diálogo, que não os encarem como inimigos. Ressaltou que não são inimigos da Reitoria, e se A
ou B não voltou com o Reitor, não pode ser considerado como contrário a ele. É preciso que o
Reitor  perceba  que  é  necessário  que  o  Instituto  cresça  como toda  essa  intempérie  que  está
acontecendo no Brasil. Ressaltou que é grande a responsabilidade e o público que faz parte do IF
Baiano, os estudantes, questionando em que classe social pertence. É preciso construir um IF
Baiano  verdadeiramente  de  qualidade.  Disse  que  o  trabalho  está  sendo  truncado  com
divergências  mínimas  que  estão  crescendo  a  cada  dia,  por  falta  do  diálogo.  Falou  da
responsabilidade do Gestor e como servidores tem suas obrigações que não poderão se prevaricar
daquilo que foram propostos com o contrato com a Sociedade Brasileira. Ressaltou que a falta do
diálogo está deixando de ganhar tempo para que se construa um IF Baiano melhor.  Tanto o
sindicato como a gestão buscam um caminho de melhoria, e principalmente o sindicato na defesa
da melhoria do trabalhador. Lamentou a ausência do Profº Geovane, pois gostaria que estivesse
ouvindo pessoalmente essas ponderações, pois ele é a chave do processo. Mas acredita que o
Reitor tomará conhecimento do que está acontecendo aqui e que repensasse na forma como está
dirigindo o IF Baiano, que o mesmo toma atitudes como só ele estivesse conhecimento e que só
ele pudesse decidir.  Voltou a falar sobre o papel dos conselheiros, que não podem ser como
“lagartixas” balançando a cabeça, pois sendo assim não precisaria de conselho. Disse que o papel
do CONSUP é ouvir, discutir, emitir opinião e chegar um consenso, que o CONSUP é o órgão
máximo do IF Baiano,  se não houver  discussões,  fecha-se.  Ressaltou que é  tempo de haver
mudanças, de melhorar o diálogo das partes, que deve-se ouvir as duas partes, que poderá levar
efeitos negativos que não serão bons para as partes, e principalmente para o público estudantil.
Solicitou ao Profº Denilson que transmitisse ao Reitor que estabeleça verdadeiramente o diálogo,
que não vá ao Campus incitar servidores, incitar os alunos contra direção. Que o Reitor sentasse
com a pessoa para saber qual é o problema e não fizesse “picuinha” nos  Campi ou quando o
servidor vem na Reitoria, que se abra ao diálogo. Resaltou que muitas vezes ele sabe que não é
culpa da pessoa, mas imputa a culpa na pessoa. Disse ainda que não quer uma gestão imputada
ao insucesso. É fácil de resolver desde que abra ao diálogo franco e sincero. Falou que senti
muito, pois o Profº Geovane tinha tudo para fazer uma gestão verdadeiramente democrática, pois
houve uma movimentação de servidores para que fosse Reitor. Disse que esse diálogo deveria ser
respeitado, mas que o Reitor disse que não deve nada a ninguém, mas teoricamente ele não deve,
mas que houve uma participação forte dos servidores, inclusive os que estão aqui. Que é preciso
falar e fazer politicamente correto. É preciso abraçar o IF Baiano como nossa casa verdadeira
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que ela é. O Presidente Substituto DENILSON pediu desculpas por não está fazendo anotações,
mas que a reunião está sendo transmitida e gravada, que todas as informações constarão em ata,
com certeza o Reitor terá conhecimento. O Conselheiro ARIOMAR disse que ficou feliz em
conseguir no início falar para conceder a palavra ao Sindicato. Que apesar do impasse no início
da reunião, os conselheiros mostraram os mesmos sentimentos quanto servidores, como bem
falou a conselheira Aureluci, hoje gestor, amanhã professor EBTT, o que lhe chamou atenção foi
a questão de postura, postura respeitosa como os colegas que até o momento se comportaram
nesse recinto, e não poderia ser diferente porque todos estão pautando no Instituto que venha
crescer. Ressaltando que os rumos do Instituto não coadunam com a falta de diálogo, quando
verifica uma reunião dessa, falar de assédio moral. A construção da educação não combina com
assédio moral e falta de diálogo. A educação é construída com base na formação formal e na
formação do cidadão, questionando que situação estão passando para os jovens. Disse que o
Reitor fez uma resposta que é pessoal, não é resposta do Conselho e ele deixa claro, mas quando
ele fala de governo intransigente, quanto gestores não poderão ser. O diálogo é o respeito de se
dar o direito de ouvir e falar, a partir daí, como gestores não é obrigado a atender tudo, mas é
obrigado a discutir, para que seja possível atender o que for possível. Continuará a “bater” não
questão do diálogo. Questionou quando será construído o nosso Instituto como gostaríamos que
fosse. Que não será possível construir um Instituto se não está dando voz ao maior patrimônio
que tem no Instituto, que é o recurso humano. Que o único caminho no Instituto é abertura do
espaço para diálogo franco e  respeitoso.  Na sua opinião acha que todos os  servidores estão
abertos para o diálogo. Como Diretores sofrem isso, que a exemplo foi a reunião no  Campus
Senhor do Bonfim. Falou que o respeito tem que ser mantido mão dupla, que não poderia cobrar
respeito, se não se dar, não poderia cobrar ser bem trato se não tratar bem, não poderia cobrar
democracia,  se  é  ditador,  o  conselho  que  daria  é  que  observe  o  posicionamento  que  estão
tomando os servidores do Instituto como um todo. É preciso parar para refletir. Questionou se é
preciso que o caos seja criado para ser administrá-lo, ressaltando que é preciso humildade, pouco
de temperança e prudência para que seja possível o Instituto crescer. Ressaltou que cargo não
tem  estabilidade.  Disse  ao  Profº  Denilson  que  enquanto  Diretor  comunga  com  os  três
conselheiros que o antecederam e com aqueles que utilizaram as palavras na reunião do CODIR,
em Senhor do Bonfim. Falou que é preciso mudar a forma de tratamento, questionando que é
preciso mudar, para que se sintam parte da gestão, pois parece que não são parte da gestão, só
fazem coisas erradas, pois já recebem a “comida” pronta, se não aplicar terá processo, que foi
dito em alto e bom som na reunião em Senhor do Bonfim. É preciso mudar essa postura. Disse
que é preciso mudar porque a criação do Instituto partiu do princípio democrático. Ressaltado
que não é possível receber uma coisa de cima para baixo sem que haja discussão. Voltou a dizer
que é lamentável, muito triste ver várias faixas falando de assédio moral, muito mais triste é ver
negada a voz do maior do principal segmento humano do instituto, que é o recurso humano de
pessoal. O Presidente Substituto DENILSON disse que não participou da reunião que o Profº
Ariomar se referiu, estranhando, pois as decisões tomadas no âmbito institucional são discutidas
no CODIR, ressaltando que não participa de todos. Lamentou que alguns dos senhores tem essa
visão que não são o mesmo Instituto, que estamos jogado contra. Que desde o início tem tentado
trabalhar como equipe/time, concordou se não está funcionando dessa forma, que há tempo de se
fazer  que  funcione,  que  todos  falaram  que  estão  trabalhando  para  um  bem  único,  que  o
crescimento do IF Baiano e a missão de cumprir o que está na Lei. Esse é seu entendimento
como gestor, que tem se empenhado para alcançar os objetivos que estão nas Leis, no TAM e
PD&I. O Fórum Sindical agradeceu aos conselheiros pela compreensão.  ITEM F)  Aprovação
do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização Educação do Campo, Campus Serrinha -
Processo  nº  23327.002270/2015-62  (Assessoria  PROPES).  O  Presidente  Substituto
DENILSON abriu para discussão. Informou que o coordenador do curso estava presente para
dirimir as dúvidas. A Conselheira AURELUCI disse não entender o motivo do coordenador está
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presente  uma  vez  que  o  projeto  tinha  sido  apresentado  e  que  não  haveria  necessidade  de
reapresentar o Projeto. Disse pelo fato do projeto ter retornado quatro vezes, dessa vez não fez
vista ao processo e acha incabível ainda apresentar erros.  A Conselheira Manoela questionou
qual a metodologia que está sendo utilizada para a convocação dos coordenadores, pois nem
todos os projetos os coordenadores estão sendo convocados e que verifica certo privilégio em
determinados Campi. O Presidente Substituto Denilson Sodré disse que não tem acompanhado
esse trâmite e talvez por causa do cenário econômico que estamos vivenciando seria contensão
de  despesas,  mas  que  verificaria  junto  a  PROEN  qual  seria  a  melhor  metodologia  para  a
participação  dos  coordenadores  nas  discussões.  Em  seguida  colocou  em  votação.  10  votos
favoráveis e 04 abstenções (Sudelmar, Lizziane, Cristiano e Itamar). Sendo Aprovado. ITEM G)
Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Educação em Inovação
Social com ênfase em Economia Solidária e Agroecologia,  Campus Serrinha - Processo nº
23327.002269/2015-38 (Assessoria PROPES). O Presidente Substituto DENILSON abriu para
discussão. O Conselheiro ARIOMAR informou que na plenária foi questionado o orçamento do
curso  que  estava  muito  a  quem e  solicitou  o  Prof.º  Davi  um esclarecimento.  O Presidente
Substituto  DENILSON  leu  o  memorando  nº81/2016  –  PROPE,  anexado  ao  processo.  A
Conselheira  AURELUCI informou  que mandou as  sugestões  que  estavam no processo  para
secretaria como conselheira e não como relatora, conforme mencionado no Memorando nº 01-
Coordenação  Educação  do  Campo/  Campus Serrinha,  anexo  ao  processo.  O  Presidente
Substituto DENILSON solicitou que o Prof. Davi esclarecesse quais as considerações não foram
atendidas. O Professor Davi disse que recebeu o processo com as considerações da professora
Aureluci e apenas o método do processo seletivo não foi acatado. A Conselheira AURELUCI
relatou que encaminhou as contribuições à secretaria, pois o processo tinha muitos erros. Sendo
que colocou como sugestão no documento o processo seletivo fosse uma prova,  porque tem
respaldo.  O Presidente Substituto DENILSON perguntou se tinha algum conselheiro para se
manifestar.  Não  houve  manifestação.  Agradeceu  os  coordenadores.  Em seguida  colocou  em
votação. 10 votos favoráveis e 04 abstenções (Osvaldo, Lizziane, Sudelmar e Aureluci). Sendo
aprovado.  O  Conselheiro  CARLITO  questionou  sobre  a  planilha  de  custo  do  curso.  O
Conselheiro EBERSON disse que não só ele como os demais conselheiros acham o valor de R$
3.700,00 (três mil e setecentos) é pouco para o projeto. O Conselheiro ARIOMAR observou que
especialmente este curso de especialização há uma certa resistência em mudar o documento, que
outros Projetos passaram pelo Conselho e voltaram com as correções acatadas. Ressaltou que
quando foi para aprovação da Especialização de Bom Jesus da Lapa que as correções foram
feitas.  O Presidente Substituto DENILSON lamentou o motivo  dos  coordenadores  não estar
presente  para  esclarecer  os  questionamentos  dos  conselheiros.  ITEM  D) Ratificação  da
Resolução  nº  15/2016  e  Apreciação  dos  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF Baiano  dos  Campi Santa  Inês  e  Serrinha.
Aprovar,  ad  referendum,  os  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  da  Educação  Profissional
Técnica  de  Nível  Médio  do  IF  Baiano. Campus Santa  Inês.  O  Presidente  Substituto
DENILSON abriu para discussão dos Projetos dos Cursos do Campus Santa Inês: inciso I) Curso
Técnico em Agropecuária Integrado - Processo nº 23332.000133/2016-03, Campus Santa Inês.
Não houve manifestação dos  conselheiros.  Colocado em votação.  Aprovado a ratificação do
inciso  I,  da  Resolução  nº  15/2016.  Abriu  para  discussão  do  inciso II)  Curso  Técnico  em
Zootecnia  Integrado  –  Processo  nº  23332.000132/2016-51. Não  houve  manifestação  dos
conselheiros.  Colocado  em  votação.  Aprovado  a  ratificação  do  inciso  II,  da  Resolução  nº
15/2016. Abriu para discussão do inciso III) Curso Técnico em Alimentos Integrado – Processo
nº 23332.000135/2016-94. A Conselheira AURELUCI sugeriu a revisão nos quadros nas páginas
333 (nome da identificação do curso, habilitação e carga horária diferente da matriz) e 353 a
carga horária total divergente da carga horária da matriz mencionada na página 359. Falou que
um dos objetivos específicos dos cursos comparando com o catálogo nacional de nível médio e
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em relação aos PPCs de Técnico de Alimentos e Agroindústria, na matriz de santa Inês não fala
de frutas. Disse que as disciplinas Leite 1 e Leite 2 deveria ser uma disciplina só. Dentro da
distribuição das disciplinas não menciona  frutas, porém no objetivo específico é mencionado:
Deliberações:    a)encaminhar o processo ao  Campus para atender as orientações do parecer da
PROEN-DPDE; b) alterar no quadro na página 333 - nome da identificação do curso, habilitação
e carga horária diferente da matriz; na página 353 a carga horária total divergente da matriz; c)
revisar a matriz do curso; d) acrescentar disciplina que contemple frutas, pois consta apenas no
objetivo específico;  e) juntar as disciplinas Tecnologia Leite e Derivados1 e Leite Tecnologia
Leite e Derivados 2.Colocado em votação. Aprovado a ratificação do inciso III, da Resolução nº
15/2016, de acordo com as deliberações do CONSUP. Abriu para discussão do inciso. IV) Curso
Técnico  em  Informática  Subsequente–  Processo  nº  23332.000140/2016-05.  Não  houve
manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovado a ratificação do  inciso IV, da
Resolução nº 15/2016.  O Presidente Substituto DENILSON abriu para discussão dos Projetos
dos Cursos do Campus Serrinha. Inciso V) Curso Técnico Agroecologia Subsequente – Processo
nº  23327.002277/2015-84.Não  houve  manifestação  dos  conselheiros.  Colocado  em votação.
Aprovado a ratificação do inciso V, da Resolução nº 15/2016.  Abriu para discussão do inciso VI)
Curso  Técnico  Agropecuária  Subsequente  –  Processo  nº  23327.00048/2016-14.  Não  houve
manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovado a ratificação do  inciso VI, da
Resolução  nº  15/2016  e  Aprovado. Abriu  para  discussão  do  inciso  VII)    Curso  Técnico
Agroindústria  Integrado  –  PROEJA  -  Processo  nº  23327.000147.2016.98.  A  Conselheira
AURELUCI falou da matriz curricular do curso,  nunca ouviu falar da disciplina ciências de
tecnologia de alimentos, sugeriu alterar para Introdução à Agroindústria e que há sobreposição
de  conteúdo.  Na  sua  opinião  técnica  o  aluno  não  saíra  com boa  formação.  Ressalta  que  o
Campus Serrinha  tomou  uma  vertente  totalmente  diferente  em relação  a  outros  cursos  que
funcionam em outros  Campi e  que  o  instituto  deve  tomar  providências.  Disse  ainda  que  o
objetivo de formação estar divergente dos outros cursos e que na sua visão não formará um bom
técnico.  Falou da  importância  de  atender  o  catálogo nacional  de  nível  médio.  A Professora
HILDONICE chamou atenção em ter cuidado na construção dos PPC's, que o parecer emitido
pela PROEN-DPDE está claro e que todos os Campi receberam pareceres criteriosos e “duros” e
que no CONSUP tem todas as áreas do conhecimento e não será criado curso que o aluno não
possa migrar de um curso para outro. Disse ainda há desobediência institucional e ressaltou a
importância  de cumprir  o  parecer  da PROEN-DPDE.  Deliberações: a) Atender  o Parecer  da
PROEN-DPDE; b) Alterar o nome da disciplina “Ciências de Tecnologia de Alimentos” para “
Introdução a Agroindústria”.  c)  Seguir a mesma vertente dos PPCs da área no âmbito do IF
Baiano.  d)  Contemplar  no ementário microbiologia conteúdo referente a microrganismo. Após
atender as deliberaçoes do CONSUP será submetido a ratificação do inciso VII, da Resolução
nº15/2016.  Ponto EXTRA 1) Memorando nº  47/2016 – PROEN– Assunto:  Alteração da
Resolução nº07, de 31 de março de 2016. O Presidente Substituto DENILSON fez a leitura do
memorando. Colocado em votação a alteração da data inicial do ano letivo de 2016,  Campus
Santa  Inês,  ONDE SE LÊ “  02 de maio”  LEIA – SE “  09  de  maio”.  Sendo aprovado por
unanimidade.  Ponto Extra 2) Alteração da Resolução nº 48/2014/IF Baiano – Processo nº
23327.000754/2016-58.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  abriu  para  discussão.  A
Conselheira  LIZZIANE questionou  sobre  a  inclusão  do  artº  8  “ Para  a  criação  de  cursos
presenciais da EPTNM dos Campi, a Direção Geral (DG) do Campus deverá analisar o Estudo
de  Demanda  realizado  pela  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  (PRODIN)  para
conjuntamente com as Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão indicar a possibilidade de
oferta de cursos pelo Campus.” salientou que o estudo de demanda é feito pelo Campus que seria
burocratizar, não concordando com a inclusão do artigo com a redação proposta. O Presidente
Substituto  DENILSON  disse  que  a  demanda  dos  cursos  dos  novos  Campi passaram  pela
PRODIN, considerando que não tem servidores. A Conselheira LIZZIANE disse que a PRODIN

 Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 2ª Reunião Ordinária                 13/14

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632



pode dar diretrizes para o estudo de demanda. O Presidente Substituto DENILSON disse que a
informação da PROEN é que seria para os  Campi em implantação e que no documento não
especifica  qual  seria  a  metodologia  da  PRODIN  para  realizar  o  estudo.  A  Conselheira
LIZZIANE chamou atenção para análise dos dois documentos (Resolução 48/2014 e minuta da
resolução  XX,  com  as  alterações  sugeridas).  A  Conselheira  MANOELA  sugeriu  que
acrescentasse um parágrafo único especificando que seria para os Campi novos. Deliberação: a)
a  inclusão  do  Art.  8º  como  parágrafo  único  especificando  que  seria  para  aos  Campi em
implantação. O Presidente Substituto DENILSON perguntou se tinha outras colocações sobre o
documento. A Conselheira MANOELA falou da importância do estudo de demanda ser realizado
pelo  Campus.  O  Conselheiro  OSVALDO  questionou  sobre  §3º,  do  art.  8º,  da  minuta  da
resolução, que deveria ser exclusivo para os  Campi em implantação. O Presidente Substituto
DENILSON informou que a deliberação do CONSUP, contemplará o parágrafo. Não havendo
mais considerações dos conselheiros, o Presidente Substituo DENILSON colocou em votação a
alteração  da  Resolução  nº48/2014,  conforme  minuta  apresentada  pela  PROEN.  Aprovado  a
alteração da Resolução nº48/2014, conforme minuta apresentada pela PROEN e de acordo com a
deliberação do CONSUP.  ITEM E) Ratificação da Resolução nº 14/2016 e Apreciação do
Plano  Estratégico  de  Ações  de  Permanência  e  Êxito  dos  Estudantes  do  IF Baiano.  O
Presidente Substituto DENILSON abriu para discussão. A Conselheira AURELUCI perguntou
como  seria  a  implantação.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  informou  que  a  PROEN
gerenciará a implantação. A Conselheira LIZZIANE solicitou que fossem disponibilizados os
documentos  aprovados  pelo  CONSUP  na  página  da  PROEN.  O  Presidente  Substituto
DENILSON colocou em votação. Aprovada a ratificação da Resolução nº 14/2016. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos, na qual,
eu, Viviane Santana Menezes, Secretária dos Órgãos dos Colegiados, lavrei a presente ata, que
vai assinada por mim, pelo Presidente e demais conselheiros do CONSUP.

Denilson Santana Sodre dos Santos
Presidente Substituto
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