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CONTINUAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO

IF BAIANO

Aos trinta e um 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, 115, nesta cidade de
Salvador, capital do Estado da Bahia, realizou-se a Reunião do Conselho Superior, sob a presidência
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 e
e  Welliton  Rezende  Hassagawa,  Representante  Setor  Público/Empresas  Estatais: 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;  Paulo José Cintra Santos  ( Titular)  e
José Clemente de Mello Zanatta,  (Suplente) Representantes das Entidades Patronais  e  Soraya
Luiza  Correia  dos  Santos,  representante  das  Entidades  dos  Trabalhadores. Observa-se  o  que
segue: A conselheira Maria Neusa de Lima Ferreira, representante do Ministério da Educação, o
conselheiro Odair Campos Santos Junior, representante dos Discentes – Ensino Médio, 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, o que permitiu a instalação dos trabalhos.  ITEM H) Análise da Relatória e
Aprovação do Regulamento para Ascensão à Classe Titular da Carreira de Magistério do
Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico,  no  Âmbito  do  IF  Baiano  –  Processo  nº
23327.002048/2015-60 (Assessoria da PRODIN / Alisson Jadavi Pereira da Silva). O Presidente
Substituto DENILSON informou que solicitou a presença do Profº Gessionei e o Profº Alisson que
são responsáveis pela elaboração da minuta para acompanhar a discussão e tecer as considerações.
Em seguida  passou a palavra para a Comissão Relatora. A Conselheira AURELUCI informou que o
trabalho  foi  dividido  em cinco  partes,  o  relatório,  documentos  norteadores,  considerações  dos
relatores, voto e minuta do regulamento. Em seguida fez apresentação de cada parte. Ressaltou que
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após terem feito os cálculos para adequação da pontuação o total passaria de  794,50 pontos para
832 pontos. O Conselheiro EBERSON disse que a comissão tentou ser mais equânime possível no
barema. O Conselheiro ARIOMAR disse que foi feita uma discussão bastante aberta. Falou que é
preciso valorizar mais o principal objetivo do Instituto que é da formação e do ensino. O Profº
ALISSON  falou como foi  construído a minuta pelo grupo de trabalho e  justificou porque foi
estabelecida a pontuação mínima. Salientou que da forma que relatoria propôs o regulamento o
docente que nunca foi a sala de aula atinge a pontuação do título, que se fossem dar sequencia ao
trabalho do jeito que estava sendo apresentado pela comissão relatora,  que retirasse seu  nome do
documento.  Ainda com a palavra disse que a consequência de retirar a pontuação mínima é que o
docente  alcança  a  promoção  somente  com atividades  de  gestão  e  qualificação. O Conselheiro
EDUARDO observou que no documento tem coisas que precisam melhorar  e  coisas que estão
erradas.  Ressaltou  que  é  preciso  estabelecer  pontuação  mínima  nas  áreas,  garantindo  que  o
profissão seja plural. O Conselheiro CARLITO disse que o relatório da comissão relatora partiu do
trabalho do grupo de trabalho, ressaltando que não é possível depressar o trabalho construído pelo
GT e que o documento está  sendo aperfeiçoado.  Disse ainda que é  um dos defensores  de não
interferir na alteração de documentos submetidos ao CONSUP, a não ser quando percebe-se  uma
grande necessidade de se modificar, ressaltando que aceitará o que for definido pelo CONSUP.
Ressaltou que o documento apreciado é preciso fazer algumas alterações e não votaria no mesmo
sem as alterações sugeridas. Salientou que seria uma irresponsabilidade muito grande o Conselho
aprovar  o  Regulamento  sem  as  alterações  sugeridas.  O  Conselheiro  EBERSON  falou  que  é
importante equilibrar as pontuações entre as áreas. O Conselheiro AÉCIO chamou atenção para o
papel do CONSUP. Disse ainda que o rito seria votar o documento com a relatória ou não. Ratificou
que acha válida a discussão. Ressaltou que o conselho tem uma responsabilidade muito grande e as
modificações propostas pela relatória foram pensadas, que é preciso desvencilhar do documento
ambas  as  partes  e  pediu  questão  de  ordem.  A Conselheira  SAYONARA relatou  que  todos  os
trabalhos  das  comissões  apresentadas  no  CONSUP  são  respeitadas.  Chamou  atenção  para
valorização dos memorias e o contexto do IF Baiano. Falou sobre as dificuldades das pesquisas e da
importância de valorizar o ensino. O Presidente Substituto DENILSON  disse que pode-se observar
que há uma alteração no documento de 30% a 40% , ou seja praticamente há dois documentos, o
que foi  submetido a  consulta  da  comunidade e  o da  comissão relatora.  Ressaltando que não é
desmerecendo os trabalhos das comissões, mas  que é preciso a comunidade ter conhecimento das
alterações sugeridas pela comissão relatora e como membro da comunidade acadêmica não sentiria
a vontade para votar no documento, pois não teve acesso ao mesmo. O Conselheiro AÉCIO disse
que seguindo o rito seria votar o documento com ou sem a relatória, mas que não impediria dar
outro encaminhamento. Ressaltando que dessa forma estariam impedidos de fazer relatória, por isso
estava  pedindo  questão  de  ordem.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  disse  que  não  houve
intenção em momento nenhum desmerecer  a  relatória ou os membros do CONSUP, ressaltou que
deixou claro na sua fala que  se colocou no lugar de um membro da comunidade acadêmica. O
Conselheiro EDUARDO disse que é preciso  praticar o desapego do documento. A Conselheira
AURELICI disse algumas pessoas já vieram no sentido de bloquear a relatória e não via sentido dar
continuidade na discussão do documento. O Profº GESSIONEI fez algumas considerações como
membro da Comissão que construiu a minuta,   como servidor do IF Baiano e como PROPES,
ressaltando que  não tinha dúvida que o documento seria de difícil confecção, que esse embate era
salutar  e  que  é  preciso  manter  a  serenidade.  Salientou  que  o  documento  apresentado  está  tão
alterado, que não sente confortável seu nome lincado a esse documento. Que a adversidade está tão
grande  que  não  sabe  se  o  documento  pode  ser  colocado  em  votação.  Disse  ainda  que  os
conselheiros  ficassem  a  vontade  para  decidir.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  passou  a
presidência  para  o  Presidente  do  CONSUP Profº  Geovane.  O Presidente  GEOVANE saudou a
todos, passando a palavra aos conselheiros para dar continuidade na discussão do documento. O
Conselheiro ARIOMAR disse como membro da comissão relatora e dada tamanha importância do
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documento, que tenham cautela e serenidade para analisar o documento, pois é preciso  deixar o
documento mais  claro e  que possa atender  o máximo de professor possível.  Ressaltando que é
preciso  esgotar   todas  as  possibilidades  no diálogo no CONSUP.  Disse  também que é  preciso
construir documento para o crescimento do IF Baiano como um todo. O Conselheiro CARLITO
salientou que é preciso que a relatória seja votada.  Ressaltou que todos as alterações feitas  no
documento foram pensando na realidade atual da comunidade do  IF Baiano. Disse que a discussão
deve ser pautada se as alterações do documento refletem ou não a realidade do IF Baiano hoje. O
Conselheiro MARCELITO falou da importância  do documento e das relatórias. Disse que é preciso
ter cuidado com as falas e que a discussão é salutar. O Presidente GEOVANE disse que apesar de
não  ter  participado  da  discussão  o  Profº  Denilson  relatou  a  situação,  em  seguida  fez  alguns
comentários sobre a construção da comissão para elaborar o documento, que na sua opinião foi um
trabalho bem construído, que pode-se observar que na primeira apresentação do documento não foi
questionado  sobre  o  trabalho  em  si,  erros  ortográficos  ou  parecer  jurídico,  mas  sim,  sobre  a
pontuação  do  barema.  Ressaltou   que  a  intenção  é  contemplar  o  máximo  possível  a  todos,
destacando que não foi discutido ponto a ponto do documento e que a minuta ficou um tempo
razoável no OPINA. Disse que o Conselho é essencial para  a Instituição, que tem uma colaboração
muito  expressiva  com  a  colaboração  dos  conselheiros,  principalmente  nas  relatórias  e  que  a
intenção é sempre aperfeiçoar os trabalhos. Informou que foi acatado a solicitação da designação de
uma comissão relatora,  que a mesma deveria  apresentar  as simulações  no barema do GT e da
comissão  relatora.  Chamou atenção  em relação  as  análise  dos  documentos  pelos  conselheiros,
principalmente quando propõe as alterações significativas dos mesmos. Ressaltou que não poderia
encaminhar para votação do documento proposto pela comissão relatora , pois houve uma mudança
muito  grande  em  relação  o  documento  original,  que  seria  necessário  uma  discussão  maior.
Ressaltando a necessidade de apresentação dos dados simulados nas duas planilhas. Observou que o
problema maior é referente a pontuação, que é preciso que sejam justos. A Conselheira AURELUCI
disse  que não tinha  entendido que  seria  apenas  para  fazer  simulações  e  ressaltou  que nenhum
momento foi questionado a alteração do documento referente a defesa do memorial  e que o barema
não tinham discutido ainda. Sobre o barema não ver problema em mudar. O Conselheiro CARLITO
disse  que  não  pode  ocorrer  o  desviu  de  finalidade  desse  documento,   que  é  preciso  votar  na
relatória. O Conselheiro AÉCIO disse que  no momento  que um documento chega ao CONSUP e
que foi designado um relator acredita que o documento está apto a submeter a votação. Sugeriu o
encaminhamento  que o documento  fosse votado com ou sem a relatoria ou com as ressalvas.  O
Presidente GEOVANE ressaltou se aprovar o relatório, não terão mais o que discutir. O Conselheiro
EBERSON disse que é importante verificar o que é mais importante nesse barema, ressaltando o
documento não foi modificado em sua estrutura. O Presidente GEOVANE sugeriu que fosse feito
simulações no barema, sendo apresentado na próxima reunião. O Conselheiro CARLITO sugeriu
postergação da votação da relatoria, considerando que tem alguns itens que precisam ser elucidados,
sendo  que  o  relatório  só  seria  alterado  caso  a  comissão  julgasse  necessário.  O  Conselheiro
EDUARDO disse não concordar, que é preciso definir quais as diretrizes que a comissão relatora irá
trabalhar, pois continuará a discussão na próxima reunião quem é mais importante pesquisa, ensino
ou extensão. Disse que a relatória pontuou situações que os conselheiros não tinham se atentado. O
Conselheiro EBERSON achou pertinente a colocação do conselheiro Eduardo, e questionou quem
definirá quem é mais importante pesquisa, ensino ou extensão? O Presidente  GEOVANE disse que
a planilha com as simulações é para garantir os percentuais/critérios para não prejudicar ninguém. O
Conselheiro CARLITO esclareceu qual é a finalidade da promoção. O Presidente GEOVANE falou
que com as simulações a comissão relatora apresentará o barema com mais embasamento. Após
discussão foi  deliberado: 1) postergação da votação do relatório da Comissão relatora para próxima
Reunião;  2)  a  comissão relatora  apresentará  simulações,  através  de planilha eletrônica,  sobre a
aplicabilidade  da  resolução,  segundo  as  minutas  apresentadas,  respectivamente,  pelo  grupo  de
trabalho e comissão relatora, sendo que todos os documentos apresentados deverão fazer parte do
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processo 3) caso a comissão relatora entenda como necessário, apresentará sugestão para alteração
da relatória;4) incluir o conselheiro Carlito José como membro da Comissão Relatora; 5) conceder
prazo de ate 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos e posterior apreciação do CONSUP.
ITEM  J)Ratificação  da  Resolução  nº  03,  de  24  de  fevereiro  de  2016,  que  aprovou  “ad
referendum”,  o  Relatório  Anual  de  Atividades  de  Auditoria  Interna  2015  –  Processo  nº
23327.000281/2016-99 (Assessoria da AUDIN). O Presidente GEOVANE abriu para discussão.
Não houve manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.  O
Presidente GEOVANE sugeriu que os pontos  ITEM N) Apreciação e Aprovação da Alteração do
Regimento Interno da Comissão Interna de Supervisão – CIS- Processo nº 23327.000264/2016-51
(Assessoria  da  CIS). ITEM  O)Apreciação  do  caso  concreto  relativo  à  Perda  do  Mandato  de
Membro Titular da CIS/PCCTAE- Processo nº 23327.000283/2016-88 (Assessoria da CIS). ITEM
Q) Processo Eleitoral do CONSUP fossem apreciados na próxima reunião, considerando que não
haveria tempo suficiente para discutir. Sendo acatados pelos conselheiros. Em seguida fez a leitura
da Resolução nº 07, de 30 de março de 2016 referente a ratificação das Resoluções nº 01 e 02, de 29
de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2016 e aprovar as retificações nos Calendários Acadêmicos dos
Campi   em  funcionamento.  Sendo  aprovada  pelos  conselheiros.  O  QUE  OCORRER: Os
presidentes das Comissões designadas pelas portarias  nº 09, de novembro de 2015 e nº 07 de 27 de
agosto  2015  solicitaram  prorrogação  de  prazo,  sendo  acatadas  as  solicitações  pelo  Conselho.
Deliberação: Prorrogação de prazo até 60 dias. O Conselheiro GILIARDE informou que estava
concluindo a graduação, por esse motivo seria sua ultima reunião, agradecendo aos conselheiros e
se  colocou  à  disposição  para  contribuir  com o  IF  Baiano.  Os  conselheiros  o  parabenizou.  O
Presidente  GEOVANE  agradeceu  o  conselheiro  Giliarde  pela  contribuição  como  membro  do
CONSUP e  também por  contribuir  em outras  atividades,  desejando-lhe  sucesso.  A Conselheira
SAYONARA falou sobre reconhecimento do curso de agroecologia, do Campus Uruçuca, que está
precisando  de  apoio,  pois  o  MEC analisará  esse  curso.  Ainda  com a  palavra  pediu  apoio  aos
Diretores e a todos que poderão colaborar. Disse que encaminhará uma lista aos campi referente os
matérias  que  estão  precisando,  e  sabia  que  o  Reitor  está  buscando ajuda.  Ressaltou  que  estão
fazendo força tarefa para aprovação desse curso e que é um desejo da comunidade. O Conselheiro
JERFERSON parabenizou a ASCOM pela nova página do site, principalmente pela aba estudante e
solicitou a publicação dos documentos aprovados pelo CONSUP referente aos estudantes fossem
colocados  na  aba.   Agradeceu  aos  Diretores  gerais  e  aos  Coordenadores  de  CAE  que
apoiaram/participaram do Segundo Conselho de Entidades de Base realizado em Valença. Falou
sobre o Congresso Estudantil que acontecerá no campus Senhor do Bonfim. O Conselheiro AÉCIO
falou como se deu a escolha do  Campus Senhor do Bonfim para sediar o evento. Ainda com a
palavra informou que recebeu um e-mail sobre o contrato da professora temporária de espanhol, do
Campus Senhor do Bonfim que foi reincidido, historiando os fatos e que não tem condições de
tratar as coisas dessa forma, faltando um mês do termino das aulas/2015 ressaltou sua indignação,
que é preciso dialogar mais,  que não colocará a culpa em ninguém, salientou que só querem a
manutenção das aulas, pois é uma situação muito ruim. Disse ainda que o campus se preocupou em
notificar antes, que não sabe dizer se o aspecto é legal ou não. O Profº DENILSON disse que
acompanhou a situação e que a Reitoria tinha autorizado a renovação do contrato, porém  houve a
necessidade de reincidir o mesmo. Ainda com a palavra informou que recebeu a notícia logo após o
termino da reunião do turno da manhã,  que foi estabelecido um mês para que o Instituto reincidisse
os contratos de professores temporários. O Presidente GEOVANE disse ao ter ciência da notícia
ligou para o secretário da rede e para Rosilene ( Diretora de Gestão de Pessoas do IF Baiano)
solicitando  que  se  manifestassem,  ressaltou  que  não  comunicou  aos  Diretores  Gerais,  pois  o
gabinete  não  tinha  recebido  um  documento  oficial.  ITEM  G)  Calendário  de  Reposição
Acadêmico  -  Planos  de  Reposição  das  Atividades  Acadêmicas  Pós-  Greve(  Processo  n°
23327.000490.2016-32).  O  Presidente  GEOVANE  fez  a  leitura   do  Ofício-  Circular  nº
02/2016/CGDP/DDR/SETEC-MEC, de 15/02/2016 e o Memorando Memorando n°. 048/2016/DGP/IF
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BAIANO, de 10/03/16. Salientou que a Reposição da carga só haveria se houvesse necessidade, que
caberia  a chefia imediata informar ao servidor. Após  discussão foi  deliberado que os planos de
reposição dos campi e reitoria seriam encaminhados a SETEC e se houve solicitação da mesma, os
campi encaminhariam a planilha detalhada com a distribuição da carga horária ao gabinete para
enviar  a  SETEC.  Colocado  em  votação.  Aprovado.  Abstenção  da  conselheira  Lizziane.   O
Presidente  GEOVANE informou  que  precisaria  se  ausentar  e  que  o  Profº  Denilson  passaria  a
presidir  a  reunião.  Em seguida  o Profº  Denilson deu continuidade  a  pauta.  M)  Aprovação do
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.  O Presidente
Substituto DENILSON abriu para discussão. A Conselheira  Aureluci questionou sobre o art 4º. O
Conselheiro ARIOMAR sugeriu alterações no art. 07  onde se lê ''Projeto de Curso" leia-se "Projeto
Pedagógico  de  Curso  (PPC)"  e  no  art.  13  onde  se  lê  ""  leia-se  "  na  área  de  conhecimento".
Deliberações:  a)  art.  07   onde  se  lê  ''Projeto  de  Curso"  leia-se  "Projeto  Pedagógico  de  Curso
(PPC)" ; b) art. 13 acrescentar ao final do artigo " na área de conhecimento" . Colocado em votação
o  Regimento.  Aprovado  por  unanimidade  de  acordo  com  as  deliberações  do  CONSUP.   O
Conselheiro CARLITO fez a leitura da  Nota Pública.  O Presidente Substituto DENILSON fez o
encaminhamento  sugerido  pelos  membros  que  elaboraram a  Nota  Pública  que  a  mesma  fosse
submetida a aprovação e publicada pelo CONSUP. Colocado em votação. 09 votos a favor, 01 voto
contrário (Leurismar) e 01 abstenção (Marcelito). 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,
participantes e demais conselheiros do CONSUP.

Geovane Barbosa do Nascimento
Presidente

Aureluci Alves de Aquino
Conselheira Titular 

Ariomar Rodrigues dos Santos
Conselheiro Titular 

Aécio José Araújo Passos Duarte
Conselheiro Titular

Eberson Luís Mota Teixeira
Conselheiro Titular 

Carlito José de Barros Filho
Conselheiro Titular

Dustin Justiniano de Santana Fonseca
Conselheiro Titular 

Denilson Santana Sodré dos Santos
Presidente Substituto

Diêgo da Silva Pereira
Conselheiro Suplente

Eric Oliveira Dunham
Conselheiro Suplente

Leurismar Marques Ferreira
Conselheiro Titular

Eduardo dos Passos Belmonte
Conselheiro Titular

Lizziane da Silva Argolo
 Conselheira Titular

Marcelito Trindade Almeida
Conselheiro Titular

Sayonara Cotrim Sabioni
Conselheira Titular 

Wellinton Rezende Hassegawa
Conselheiro Titular

Viviane Santana Menezes
Secretária

Original Assinado
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