
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

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

Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí – CEP: 41720-052 – Salvador-BA
 e-mail: secretariacolegiados  @ifbaiano.edu.br

 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO IF BAIANO

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às  nove  horas e vinte
minutos, na Sala de Reunião da Reitoria do IF Baiano, situado à Rua do Rouxinol, 116, nesta cidade
de  Salvador,  capital  do  Estado  da  Bahia,  realizou-se  a  Reunião  do  Conselho  Superior,  sob  a
presidência do Profº Geovane Barbosa do Nascimento, Reitor deste Instituto e do Profº  Denilson
Santana Sodré dos Santos e na presença dos seguintes Conselheiros: Aureluci Alves de Aquino,
Sayonara  Cotrim  Sabioni,  Eberson  Luís  Mota  Teixeira,  Eduardo  dos  Passos  Belmonte,
Representantes  dos  Docentes;  Carlito  José  de  Barros  Filho,  Eric  Oliveira  Dunham, Dustin
Justiniano de Santana Fonseca e Leurismar Marques Ferreira,  Representantes dos Técnicos
Administrativos; Giliarde Alves dos Reis, Representante dos Discentes – Ensino Superior; Diego
da Silva Pereira, Representante dos Egressos; Marcelito Trindade Almeida, Aécio José Araújo
Passos Duarte, Ariomar Rodrigues dos Santos, Lizziane da Silva Argolo,  Representantes dos
Diretores  Gerais; José  Clemente  de  Mello  Zanatta,  representante  das  Entidades  Patronais.
Ausência  justificada  dos  (as)  Conselheiros  (as): Cristiane  Leal  da  Silva  e  Roberto  Ferreira
Rodrigues,  Representantes dos Egressos, Cátia  Cilene Farago, representante da Seção Sindical,
Clóvis  Costa  dos  Santos,  Representantes  dos  Técnicos  Administrativos  e Paulo  José  Cintra
Santos,  representante  das  Entidades  Patronais.  Observa-se  o  que  segue:  A conselheira  Cátia
justificou sua ausência no dia 28.03.2016, não havendo tempo hábil para convocar o suplente. Não
houve convocação do segundo suplente da categoria egresso, assento vago.  O conselheiro Aécio
justificou verbalmente a ausência do conselheiro Phablo Alexandre Lucas Angelim, representante
dos Discentes – Ensino Superior. A conselheira Maria Neusa de Lima Ferreira, representante do
Ministério  da  Educação,  a  conselheira  Soraya  Luiza  Correia  dos  Santos,  representante  das
Entidades  dos  Trabalhadores,  o  conselheiro  Odair  Campos  Santos  Junior,  representante  dos
Discentes –  Ensino Médio  e  o  conselheiro  Welliton  Rezende Hassagawa,  representante  Setor
Público/Empresas  Estatais,  apesar  de  confirmar  presença,  estiveram  ausente  sem  justificativa.
Abertura da Reunião: o Presidente do Conselho Superior, o Professor GEOVANE Nascimento,
declarou aberta a sessão, após verificação do quórum mínimo. a) Informes: Resolução nº 20, 20 de
agosto de 2015 – Aprovou o Regulamento do Programa de Tutoria Acadêmica dos Cursos da
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  e  Graduação  do  IF Baiano  –  Processo  nº
23327.000534/2015-43,  revisado  pela  PROEN  e  devolvida  de  acordo  com  as  deliberações  do
CONSUP para ciência. Resolução nº   25, de 24/11/2015  , que aprovou o Regulamento Disciplinar
Discente – Processo nº 23327.000691/2014-78, revisado pela PROEN/DAE e devolvido de acordo
com as deliberações do CONSUP para ciência  Resolução nº 27, de 24/11/2015 ,  que aprovou  o

               Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 1ª Reunião Ordinária                                1 /6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

mailto:secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br
mailto:secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br


Manual  de  Normas e  Procedimentos  para utilização de  veículos  oficiais  no âmbito  do IF
Baiano – Processo nº 23327.001119/2015, revisado pela PROPLAN e devolvido de acordo com as
deliberações do CONSUP para ciência.  Resolução nº 28, de 24//11/2015 que aprovou a alteração
do  Regulamento  para  Remoção  de  Servidores  – Processo  nº  23327.001388/2014-92  /
23327.000952/2015-31,  revisado  pela  PROEN  e  devolvido  de  acordo  com as  deliberações  do
CONSUP para ciência. Resolução n  º 31, de 25/11/20015 aprovou as Normas Regulamentadoras
das  Atividades  de  Pesquisa  e  Inovação  no  âmbito  dos  Campi  do  IF  Baiano  -  Processo
nº23327.000786/2015-72, revisada pela  PROEN e devolvida de acordo com as  deliberações  do
CONSUP  para  ciência.  Resolução  nº  32,  25/11/2015, que  ratificou a  Resolução  nº  14,  de
12/06/2015, que aprova ad referendum referente à Alteração no Regimento da CPA do IF Baiano
e a Resolução nº 16, de 19/08/2015, que Altera a resolução nº 14, de 12 de junho de 2015 - Processo
nº 23327.000304/2015-84,  revisado pela PROEN e devolvido de acordo com as deliberações do
CONSUP para ciência. Resolução nº 33, de 25/11/2015, que aprovou o Regimento NEABI do IF
Baiano - Processo 23327.002082/2014-53,   revisado pela PROEN e devolvido de acordo com as
deliberações do CONSUP para ciência. Relatório Final de Auditória e Plano de Providências do
Campus  Guanambi  -  Processo  nº  23327.000282/2016-33,   em  cumprimento  ao  art.  13,  da
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 24,  DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015 para conhecimento.  O
Presidente GEOVANE informou que apresentará até o final dessa Reunião a Carta Resposta nº 01-
2016  em resposta  ao  Fórum Sindical  do  IF  Baiano,  conforme  acordado  na  última  reunião  do
CONSUP. Em seguida sugeriu a elaboração de uma Nota Pública do IF Baiano referente ao cenário
econômico e histórico que vivenciamos. Após discussão. Colocado em votação a elaboração da
minuta. 10 votos a favor, 04 votos contrário (Leurismar, Aécio, Ariomar e Marcelito) e 01 abstenção
(Aureluci).  Ficou definido que a nota será elaborada por membros voluntários  do CONSUP. A
Conselheira AURELUCI justificou seu voto, dizendo que quanto não houver um esclarecimento
sobre o que está acontecendo no país, prefere não se posicionar. Foram designados os conselheiros
Eduardo, Giliarde,  Carlindo e José Clemente para minutar a Nota Pública,  após apreciação dos
conselheiros será publicada no site do IF Baiano. O Conselheiro CARLITO relatou o fato que às
vezes o pagamento das diárias não ser creditado antes do evento e solicitou que encaminhasse uma
solicitação  ao  SCDP solicitando  que  quando  houvesse  dificuldade  para  pagamento  das  diárias
informasse com antecedência, dessa forma haveria possibilidade do conselheiro custear as despesas
ou justificar  sua  ausência,  consequentemente  haveria  tempo hábil  para  convocar  o  suplente.  O
Presidente  GEOVANE  falou  que  uma  das  justificativas  para  não  fazer  o  pagamento  seria
indisponibilidade orçamentaria, mas que verificaria junto a PROPLAN o que houve. B) Aprovação
do  Calendário  de  Reuniões  2016.  O  Presidente  GEOVANE  explicou  como  é  elaborado  o
calendário  e  apresentou  a  proposta  da  agenda  de  reuniões  do  CONSUP 2016.  O  Conselheiro
EDUARDO sugeriu alterações nas datas dos meses de julho para 19 e 20 e outubro para 05 e 06,
considerando respectivamente, as férias docentes e as eleições municipais. Sendo concordado pelos
demais. Em seguida o Presidente Geovane submeteu a aprovação do calendário de reuniões 2016
com as seguintes datas 29 a 31.03; 17 e 18.05; 19 e 20.07; 13 e 14.09; 05 e 06.10 e 22 e 23.11.
Sendo  aprovado  por  unanimidade.  O  Conselheiro  JOSÉ  CLEMENTE  disse  que  precisaria  se
ausentar nos dias 30 e 31.03 e sugeriu que a  flexibilização nas presenças para os conselheiros
externos nas participações da Reunião pelo menos no último dia, para não caracterizar como falta.
Informou que a ausência do conselheiro estava justificada. C) Relatório de Gestão de 2015. O
Presidente GEOVANE passou a palavra para o Pró-Reitor da PRODIN Srº Alisson Jadavi. O Profº
ALISSON informou que apresentaria uma súmula do relatório, dando ênfase no que foi alterado em
relação  ao  ano anterior,  pois  tratava-se  um relatório  de  mais  de  235 páginas.  Relatou  sobre  a
construção do relatório, os objetivos e Metas por Campi e agradeceu aos servidores da PRODIN e
as  Pró-Reitorias.  O  Presidente  GEOVANE  abriu  para  discussão.  A Conselheira  SAYONARA
questionou sobre o índice  aprovação,  retenção e  evasão quantificada  em 2015,  disse que  tinha
vários  calendários  letivos  não  finalizados,  como  traduzir  uma realidade  do  ano  letivo  para  os
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próximos anos. O Srº ALISSON informou que são fatores externos e estão destacados no relatório.
Que o índice é calculado independente dos fatores, salientou que é o SISTEC que define cada índice
e quem calcula esses valores é a SETEC. O Conselheiro JOSÉ CLEMENTE sugeriu um resumo do
relatório propondo readequação das metas alcançadas para fortalecê-las e a não alcançadas reavaliá-
las. O Presidente GEOVANE informou que o relatório de gestão 2015 foi apresentado no Colégio
de  Dirigentes  e  tem  desenvolvido  ações  de  assessoramento  pedagógico  nos  Campi,  buscando
eficiência e eficácia dessas metas. O Conselheiro GILIARDE questionou sobre quadro de evasão na
página  51,  em relação  aos  cursos  superiores,  que  não  constam do  Campus Uruçuca,  o  curso
licenciatura e ciências da computação do Campus Senhor do Bomfim e o curso de agroindústria do
Campus Guanambi. O Srº ALISSON disse que são considerados os ciclos que fecharam no ano
2015  e  a  metodologia  utilizada  constavam no  relatório.  O  Presidente  GEOVANE parabenizou
Alisson  pelo  trabalho  elaborado,  relatou  que  no  Forúm de  Pró-  Reitores  de  Desenvolvimento
Institucional  Alisson  apresentou  a  metodologia  utilizada  pelo  IF  Baiano  para  elaboração  do
Relatório de Gestão e foi elogiado, sendo solicitado cópia do relatório para levar como exemplo e
ressaltou  a  importância  da colaboração dos  Diretores  para  construção do mesmo.  O Presidente
GEOVANE colocou em votação a aprovação do Relatório. Aprovado o Relatório, tendo um voto de
abstenção do conselheiro Eric Dunham. O Presidente GEOVANE passa a palavra para o Pró- Reitor
da  PROPLAN  José  Virolli  para  esclarecer  sobre  o  pagamento  das  diárias.  O  Pró-  Reitor  da
PROPLAN JOSÉ VIROLLI relatou que as diárias estão sendo creditadas de acordo o financeiro e
relatou como o Instituto está recebendo o orçamento. D) Apreciação dos Projetos Pedagógicos de
Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF  Baiano  (Assessoria  da
PROEN/DPDE). A Professora HILDONICE apresentou através de slides a reformulação curricular
dos cursos técnicos de nível médio do IF Baiano, os objetivos, a justificativa,  o atendimento a
legislação  educacional,  o  relatório  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  a  contribuição  dos
representantes discentes, 1- a reformulação Curricular dos Cursos da EPTNM ( a) Programa de
Monitoria;  b) Programa de Nivelamento; c)  Tutoria Acadêmica; d) Atendimento ao discente;  e)
Política da qualidade do ensino; f) Articulações com os arranjos socioprodutivos e culturais local,
regional, emergentes e em potencial; g) Garantia de atividades práticas e do estágio supervisionado
em situações reais e exequíveis; h) Possibilidade de contemplar as atividades de pesquisa, extensão,
prática profissional e projeto de trabalho, tecnologia social; i) Adequação do perfil profissional de
conclusão  e  inserção  profissional;  j)  Formação  integral  e  integrada  dos(as)  estudantes  numa
perspectiva interdisciplinar e sua qualificação para inserção no mundo do trabalho; k) Inserção do
Projeto Integrador em todos os PPC da EPTNM do IF Baiano; l) Informações sobre a Resolução de
Aprovação do PPC (Atos autorizativos) e do Campus; m) Coadunação das Matrizes Curriculares:
Carga  Horária  Teórica/Prática,  Hora  Relógio/Hora  aula/  Códigos  e  mobilidade  estudantil;  m)
Programa  de  Componente  Curricular:  atualização  das  ementas,  cargas  horárias,  Conteúdos
programáticos,  bibliografia  básica  e  complementar,  Informações  sobre  a  infraestrutura  física  e
material recomendada pelo CNCT e o perfil de conclusão e Plano de Atualização; n) Integralização
da carga  horária  mínima  prevista  na  legislação e  dentre  outros  aspectos),  2-  as  orientações  da
DPDE/ CGEBP (a) Barema de orientações para Elaboração do PPC; b) Recortes da Legislação
Básica  e  Profissional,  Programa  de  Componente  Curricular  para  Ementário;  c)  Sugestão  de
Simulador  de  Horário  de  Aulas;  d)  Modelo  de  Matriz  Curricular  dos  Cursos  Integrados  e
Subsequentes; e) Modelo de Matriz de Equivalência da Reformulação; f) Estrutura Básica do Plano
de Atualização da infraestrutura física e material para o Curso e Formulário de Análise de PPC); 3-
a metodologia do Processo de Reformulação; 4) os grupos de trabalho para reformulação dos PPC's,
os resultados, as matrizes curriculares, síntese geral da análise dos PPC's da EPTNM, síntese geral
da análise do ementário. Ressaltou que a importância do atendimento ao discente caberá ao Campus
implantar. Em seguida  agradeceu a  equipe  da  PROEN.  O Presidente  GEOVANE agradeceu as
professoras  Hildonice  e  Francineide,  em  seguida  abriu  discussão.  O  Conselheiro  CARLITO
parabenizou as Professoras Hildonice e Franciane. O conselheiro CLEMENTE questionou sobre as
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diretrizes. A professora HILDONICE falou que as diretrizes vêm do Ministério da Educação. A
professora FRANCIANE ressaltou que os cursos passarão por uma avaliação e a necessidade das
ementas estarem alinhadas. O Conselheiro LEURISMAR parabenizou a equipe e questionou sobre
a divulgação do PPC para os discentes. A Professora HILDONICE disse que é obrigado por lei a
divulgação do PPC e que será disponibilizado no site e há sugestão de disponibilizar uma cópia na
biblioteca do campus, ressaltando que o ENADE foi prejudicado em virtude do aluno não conhecer
o  PPC  do  curso.  A  Conselheira  AURELUCI  disse  que  no  primeiro  dia  de  aula  deve  ser
disponibilizado  o  ementário  e  a  bibliografia  para  o  aluno.  O  Presidente  GEOVANE  falou  da
importância da prática pedagógica e da estimulação da mesma. Destacou a importância do trabalho
elaborado  e  desenvolvido  pela  PROEN/DPDE.  Ressaltou  a  importância  da  atualização  das
referências  bibliográficas.  A  Conselheira  SAYONARA  complementou  a  fala  do  Presidente
informando que as referências bibliográficas que não estão contempladas no PPC sejam colocadas
como  referências  complementares.  A  Conselheira  LIZZIANE  questionou  se  os  PPCs  sendo
aprovados poderão  ser  utilizados em 2016.  A Professora HILDONICE disse que  sim,  porém é
preciso que tenha a matriz de equivalência. Ressaltando que todos os projetos foram solicitados
com  a  matriz  de  equivalência.  A  Professora  FRANCINEIDE  disse  que  foi  solicitado  aos
coordenadores de curso a matriz de equivalência, além de estar previsto na resolução. O Presidente
GEOVANE disse que é preciso esclarecer os estudantes e pais sobre as novas reformulações. A
Professora HILDONE informou que os  campi podem iniciar  com a  matriz  de equivalência  ou
trabalhar com as duas matrizes e que também podem fazer a matriz de equivalência. O Presidente
GEOVANE questionou se os campi têm condições de realizar esse trabalho. A Profª Hildonice disse
que os  Campi  que  têm que responder se tem condições de atender as equivalências e não pode
responder pelos mesmos. Em seguida o Presidente GEOVANE perguntou se os (as) conselheiros
(as) e as professoras Hildonice e Francineide tinham observações a fazer. A Profº HILDONICE
disse  como  naquele  momento  não  poderia  identificar  qual  PPC  deveria  retornar  a  DPDE
informando que atendeu o parecer  da DPDE, que solicitasse que todos  os campi  atendessem o
parecer. Sendo a solicitação acatada pelos demais. Deliberações: a) atender ao parecer emitido pela
PROEN-DPDE;  b)  Os  campi  devem informar  à  PROEN no  prazo  de  30  dias  quais  foram as
orientações atendidas sobre o parecer da PROEN/DPDE. Em seguida o Presidente GEOVANE fez a
leitura  da relação dos  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos,  sendo os  Cursos  Técnico de Florestas
Integrado e Subsequente, Campus Teixeira de Freitas – Processo nº 23334.000639/2015-11, Técnico
Em Hospedagem Subsequente,  Campus Teixeira de Freitas – Processo nº 23334.000672/2015-33,
Técnico em Administração Integrado e Subsequente,  Campus Teixeira  de Freitas – Processo nº
23334.000671/2015-99, Técnico em Agropecuária Subsequente e Integrado,  Campus  Teixeira de
Freitas  –  Processo  nº  23334.000695/2015-48,  Técnico  em  Alimentos  Subsequente,  Campus
Uruçuca – Processo nº 23335.000884/2015-19, Técnico em Agropecuária Subsequente,  Campus
Uruçuca  –  Processo  nº23335.001171/2015-64,Técnico  em  Agrimensura  Subsequente,  Campus
Uruçuca – Processo nº 23335.000831/2015-90, Técnico em Agropecuária Subsequente,  Campus
Itapetinga – Processo nº 23331.000472/2015-19, Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Subsequente, Campus Itapetinga – Processo nº 23331.000470/2015-11,Técnico em Meio Ambiente
Integrado,  Campus  Itapetinga  –  Processo  nº  23331.000302/2015-26,  Técnico  em Agropecuária
Integrado,  Campus  Itapetinga  –  Processo  nº  23331.000469/2015-97,  Técnico  em  Alimentos
Subsequente,  Campus  Itapetinga  –  Processo  nº  23331.000473/2015-55,  Técnico  em Alimentos
Subsequente, Campus  Governador Mangabeira – Processo nº 23337.000355/2015-97, Técnico em
Informática Integrado,  Campus Governador  Mangabeira  – Processo nº   23337.000375/2015-68,
Técnico Agroecologia Integrado, Campus Valença – Processo nº 23336.000765/2015-48,  Técnico
Agropecuária  Integrado,  Campus  Valença  –  Processo  nº  23336.000766/2015-92,  Técnico
Agropecuária  Subsequente,  Campus  Valença – Processo nº  23336.000764/2015-01,  Técnico  em
Meio Ambiente Subsequente,  Campus  Valença – Processo nº 23336.000654/2015-31,Técnico em
Informática Integrado,  Campus Bom Jesus da Lapa – Processo nº23328.000063/2015-63, Técnico
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Agroecologia  Integrado,  Campus Bom  Jesus  da  Lapa  –  Processo  nº  23328.000044/2015-37,
Técnico Agricultura Integrado, Campus Bom Jesus da Lapa – Processo nº 23328.000087/2015-12,
Técnico  em  Agrimensura  Subsequente,  Campus Catu  –  Processo  nº  23329.000574/2015-75,
Técnico  em Petróleo  e  Gás  Subsequente,  Campus Catu  –  Processo  nº  23329.000798/2015-87,
Técnico  em  Agropecuária  Subsequente,  Campus Catu  –  Processo  nº  23329.000810/2015-53,
Técnico em Agropecuária Integrado,  Campus Catu – Processo nº 23329.000811/2015-06, Técnico
em Química Integrado, Campus Catu – Processo nº  23329.000797/2015-32. Colocado em votação.
Sendo aprovados a reformulação dos PPC's de acordo as deliberações do CONSUP. E)Aprovação
do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização Educação do Campo, Campus Serrinha -
Processo nº  23327.002270/2015-62 (Assessoria  PROPES).  O Presidente  GEOVANE passou a
palavra para o Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação Delfran Batista. O Profº DELFRAN informou que
as deliberações do CONSUP foram atendidas. O Conselheiro ÁECIO falou que na última reunião
foi questionado a estrutura do  Campus para ofertar o curso, a questão orçamentária,  quadro de
professores e dentre outros motivos que também naquele momento não permitiu a aprovação do
projeto.  Foram surpreendidos  com a  publicação  do  edital  de  inscrição  e  matrícula  no  site  do
Instituto. Disse ainda que é um ponto grave, pois não tinham aprovado o Projeto, pois há uma
incerteza  de  manter  o  curso  funcionando  diante  da  situação  financeira  atual.  A Conselheira
AURELUCI  questionou  se  seria  discutido  o  projeto,  pois  projeto  continuava  com  erros.  O
Conselheiro MARCELITO reforçou a fala do conselheiro Áecio e que ficou muito surpreso com a
situação em questão. O Conselheiro EDUARDO disse que a impressão que teve na última reunião
que o problema não era apenas no documento, mas também na estrutura do Campus. O Conselheiro
ARIOMAR disse que é incontestável a importância dos cursos e não entendeu a pressa em abrir o
edital,  antes  do  processo  retornar  para  o  CONSUP.  Falou ainda  que  entendeu  que  era  preciso
readequação do processo e encaminha ao CONSUP para apreciação. O Presidente GEOVANE disse
também que ficou surpreso, salientou que as deliberações do CONSUP constavam no processo.
Disse que houve um erro em abrir o edital e não sabia explicar de fato o que houve. O Presidente
GEOVANE solicitou ao Profº Delfran que identificasse no processo as páginas que constam as
deliberações do CONSUP atendidas. A Conselheira AURELUCI disse que gostaria de discutir o
projeto. O Profº Delfran disse que o processo foi desmembrado em dois, pois foi solicitação do
CONSUP. A secretária Viviane Menezes fez a leitura do despacho e ressaltou que a metodologia da
secretaria é quando um projeto é aprovado a resolução é mencionada no despacho e anexada ao
mesmo. O Presidente GEOVANE disse que o encaminhamento estar de acordo com as deliberações
da última reunião e  ao perceber  o erro foi  solicitado que colocasse como ponto de pauta para
apreciação.Em seguida  deu  encaminhamento para  que  o  Pró  -  Reitor  Delfran  identificasse  no
processo as páginas que constam as deliberações do CONSUP atendidas e o ponto será tratado no
segundo ou terceiro dia de reunião. I) Ratificação da Resolução nº 34, de 18 de dezembro de
2015, que aprovou “ad referendum” o Regulamento de Estágio Curricular dos Cursos da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Baiano - Processo nº 23327.000535/2015-
98  (  Assessoria  da  PROEN/DPDE). O  Presidente  GEOVANE  justificou  o  motivo  pelo  qual
aprovou o regulamento “ad referendum”. A Conselheira AURELICI questionou sobre o inciso VIII
do artigo 31.O Conselheiro EDUARDO questionou se o estágio é obrigatório ou não, pois é preciso
deixar claro no documento. O Presidente GEOVANE pediu para o Professor Denilson assumir a
Presidência.  O Profº DENILSON cumprimentou a todos.  Em seguida continuou a discussão do
ponto  de  pauta.  O  Conselheiro  GILIARDE explicou  a  diferença  entre  estágio  obrigado  e  não
obrigatório. A Conselheira SAYONARA disse que não é interessante ter curso técnico integrado
sem estágio, justificando o motivo. O Conselheiro CARLITO sugeriu acrescentar um artigo com a
seguinte redação: o estágio profissional supervisionado, quando necessário em função da natureza
do itinerário  formativo  ou exigido pela  natureza  da  ocupação,  deve  ser  incluído  no respectivo
Projeto Pedagógico Curso (PPC). Os demais conselheiros concordaram.  Deliberações: a)  retirar o
inciso VIII do artigo 31 e incluir no  artigo 33. b) acrescentar um artigo após o artigo 2º, com a
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seguinte redação: O estágio profissional supervisionado, quando necessário em função da natureza
do itinerário  formativo  ou exigido pela  natureza  da  ocupação,  deve  ser  incluído  no respectivo
Projeto Pedagógico Curso (PPC). Colocado em votação a Ratificação da Resolução nº 34, de 18 de
dezembro de 2015. Aprovado por unanimidade, de acordo com as deliberações do CONSUP. Nada
mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezenove horas e vinte 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.

Geovane Barbosa do Nascimento
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Conselheira Titular 
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