
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

Rua do Rouxinol, 115 - Bairro do Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-Bx
E-mail: gabinete(ivifhaiano.edu.br

ATA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010

Aos doze e treze dias do mês de abril de dois mil e dez, às 14hOOmin, no
auditório da Reitoria, mediante prévia convocação do Reitor deste Instituto,
reuniram-se os membros do Colégio de Dirigentes, a seguir listados, para
tratarem da seguinte pauta: Integração dos Institutos Federais aos Projetos de
Inclusão Sócio-Produtiva em parceria com o Ministério do Desenvolvimento
Social- Presença de Representantes do MDS; Programa de Bolsas de Iniciação
Científica do IF Baiano; Apresentação da Pró Reitoria de Extensão; Construção
do organograma didático, responsável a professora Jesusa Sanches - Pró
Reitora de Desenvolvimento Institucional; Projeto de construção do Plano
Estratégico dos campi e o que ocorrer. Compareceram à reunião os seguintes
membros do Colégio de Dirigentes: ALDA RESENDE PEREIRA BORGES -
Pró Reitora de Administração e Planejamento, EURO OLIVEIRA DE
ARAÚJO - Diretor Geral Pro Tempore do Campus Uruçuca, ELIS MARY
AVELINA DE AZEVEDO - Diretora de Gestão de Pessoas, JESUSA
ANCHES - Pro Reitora de Desenvolvimento Institucional, JOSÉ ASSUNÇÃO
SILVEIRA JÚNIOR - Diretor Geral Pro Tempore do Campus Itapetinga,
ELIANA ALVES DE OLIVEIRA - Pró Reitora de Ensino, MARCELITO
TRINDADE ALMEIDA - Diretor Geral Pro Tempore do Campus Teixeira de
Freitas, NILTON DE SANTANA DOS SANTOS - Chefe de Gabinete,
FRANCISCO HARLEY DE OLIVEIRA MENDONÇA - Diretor Geral Pro
Tempore do Campus Valença, SEBASTIÃO EDSON MOURA - Reitor,
OOZENICE SILVA DOS SANTOS - Pró Reitora Substituta de Pesquisa, JOSÉ
DIONÍSIO BORGES DE MACÊDO - Pró Reitor de Extensão, ARIOMAR
RODRIGUES DOS ANTOS - Diretor Geral Pro Tempore do Campus Bom
Jesus da Lapa, ESTÁCIO MOREIRA DA SILVA - Diretor Geral Pro Tempore
do Campus Guanambi, NATANAILDO BARBOSA FERNANDES - Diretor



Geral do Campus Santa Inês, JOÃO Luís ALMEIDA FEITOSA - Diretor
Geral do Campus Senhor do Bonfim e ALEX BATISTA DIAS - Diretor Geral
do Campus Catu. Ao iniciar a reunião o Reitor deste Instituto - SEBASTIÃO
EDSON MOURA externou boas vindas a todos e apresentou uma mensagem
para reflexão direcionada ao IF Baiano, com o seguinte teor: 'Quando
soprarem os ventos da mudança, não construa abrigos, construa cata-ventos"!
Após a abordagem de cada membro sobre o significado da mensagem em
referência ao IF Baiano, o Reitor concluiu, solicitando a todos para saber tirar
proveito das mudanças. Foi concedida a palavra à representante do MDS -
Ministério do Desenvolvimento Social, a qual se pronunciou em relação a
financiamento de projetos com instituições parceiras, a exemplo da UFBA, IF
Bahia e Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. A representante do MDS
esclareceu que os recursos são destinados aos proj etos de inclusão produtiva e
que o IF Baiano possui potencial para formalizar ou firmar parceria dessa
natureza, colocando-se à disposição para maiores esclarecimentos, caso ocorra
interesse por parte deste Instituto.Em seguida, solicitou aos diretores gerais dos
campi informarem os períodos que serão realizados processos de escolha dos
diretores gerais, pois necessita de repassar para a SETEC/MEC os períodos dos
respectivos campi. O Reitor prosseguiu sua fala externando a sua
disponibilidade e apoio aos diretores gerais no transcorrer de seu mandato, os
quais poderão se candidatarem ao cargo de Diretor Geral, entretanto informou
a todos de que não terá interesse de se candidatar ao processo de reeleição para
o cargo de Reitor, enfatizando que o mais importante é realmente fazer um
bom trabalho, sobretudo cumprindo o previsto na legislação, reafirmando que
não podemos fazer o que queremos, pois temos que cumprir os aspectos legais.
O Reitor destacou ainda, a importância do IF Baiano buscar e formalizar
parcerias e convênios com outras instituições, bem como a importância de
capacitação de seus servidores. Fez ainda, breve explanação sobre a
flexibilização de horários, criação de novos cursos, a normatização referente à
concessão de auxílio transporte, temas tratados pelo Conselho Superior deste
Instituto. Em seguida, o professor ARIOMAR RODRIGUES - Diretor do
Campus Bom Jesus da Lapa reafirmou a importância da Capacitação,
exemplificando o atual diretor Pro tempore do campus Guanambi. Em seguida
o Reitor abordou sobre a importância de Plano de Saúde para os servidores
deste Instituto, afirmando que recentemente teremos no Quadro de Pessoal do
IF Baiano 900 servidores. Destacou ainda priorizar a melhoria da infra-
estrutura dos campi, sem a ocorrência de grandes obras, sempre obedecendo



aos nossos limites, priorizando também a aquisição de novos equipamentos.
Informou, também, a informatização de nossa rede como prioridade, inclusive
a equipe na área de Informática como suporte de grande relevância. Em
seguida, o professor NILTON DE SANTANA DOS SANTOS, enfatizou sobre
a importância da implantação do Sistema SIGA, tendo como início o serviço de
protocolo no âmbito do IF Baiano, sistema que será implantado na próxima
semana (na Reitoria) e posteriormente nos campi. O professor NILTON
solicitou aos diretores gerais a possibilidade de nomear os TI's (Técnicos da
Tecnologia da Informação) com FG-l, no sentido de valorizar essa área. Em
seguida o professor EDSON informou que o MEC está sendo alvo de críticas
pelo partido PSDB e a área de expansão dos Institutos somente perde em
termos de popularidade (aceitação) para a Farmácia Popular. Explanou ainda,
que o Curso Agrotécnico encontra-se em segunda colocação no MEC em
termos de matrículas. Ainda com a palavra, o Reitor informou que no dia
06/06/2010 iniciarão cursos para gestores e quinze dias após, terá início nova
turma. Informou que as ex-Emarc's terão de oito a dez vagas para provimento
de professores. Quanto ao pagamento de diárias para Mestrado e Doutorado
permanecerá o que está sendo feito, até quando a Comissão encarregada de
elaboração de procedimentos quanto ao assunto encaminhe proposta para
apreciação e votação do Conselho Superior. O Reitor destacou a importância
do Projeto Treinamento em Serviço para que todos os servidores possam
vivenciar as atividades desenvolvidas noutros setores. Foi concedida a palavra
ao servidor. JOSÉ CARLOS DE CARVALHO - Diretor de Ensino, o qual
apresentou o Projeto de Implantação de Cursos no âmbito do IF Baiano. Em
seguida foi decidido, após discussão, que a próxima reunião do Colégio de
Dirigentes ocorrerá em Catu, nos dias 12 e 13 de maio/2010. Ficou deliberado,
também, que os Jogos do Instituto terão início e ocorrerão no seguinte período:
de 10 a 17 de setembro/20 1O, provavelmente no Campus de Valença. Em
seguida o professor JOÃO LUÍS ALMEIDA FEITOSA - Diretor Geral do
Campus de Senhor do Bonfim sugeriu que o Engenheiro do Instituto adaptasse
o Projeto do Ginásio existente, para uma nova realidade. O professor
ARIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS - Diretor Pro Tempore do Campus
Bom Jesus da Lapa solicitou que a DGP - Diretoria de Gestão de Pessoas e
Núcleos de Apoio dos Campi tivessem maior integração e a mesma linguagem
quanto aos procedimentos administrativos. O professor SEBASTIÃO EDSON
MOURA, informou que os processos seletivos simplificados para contratação
de Professores Substitutos terão que tramitarem previamente na Reitoria para



autorização, comprometendo-se solicitar ao MEC mais vagas para suprir a
saída dos docentes que ocuparam os cargos diretivos. Informou ainda que iria
providenciar o repasse para os Campi quanto aos procedimentos de tramitação
de atestados médicos e perícia. O professor NATANAILDO FERNANDES
BARBOSA - Diretor do Campus Santa Inês externou quanto à urgente
necessidade de contratação de Professor de Química, em razão da saída dos
professores ELIANA e MARCELITO do Campus Santa Inês. O professor
ALEX BATISTA DIAS - Diretor do Campus Catu afirmou quanto à
necessidade da construção de novas salas de aula. O professor SEBASTIÃO
EDSON informou que os recursos financeiros dos Campi encontram-se
alocados na reitoria e precisam ser utilizados para que o MEC libere novos
recursos. O professor ARIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS questionou
quanto à garantia de liberação de novos recursos, solicitando cobrar ao
professor ALBERTO ALVES a participação dos alunos nos Jogos de Brasília.
O professor ALEX BATISTA DIAS afirmou que encaminharia professor de
Educação Física para a reitoria com a incumbência de tratar sobre os Jogos;
solicitando em seguida que fosse providenciada a emissão de expediente para
retirar a auditoria interna dos Campi. O professor ARIOMAR destacou quanto
à necessidade da reitoria/Diretoria de Gestão de Pessoas uniformizar
procedimentos para a concessão de Ajuda de Custo e Auxílio Moradia. O
professor NATANAILDO cobrou o organograma das antigas Agrotécnicas,
solicitando também delegar autonomia aos diretores gerais para expedição de
portarias de natureza interna mais simples. Sugeriu também, a elaboração de
Projetos para estimular o aluno a permanecer nos setores de produção dos
Campi, com bolsas iniciais de R$15,OO (quinze reais) para monitores e de
R$50,OO (cinqüenta reais) para alunos que permanecessem nos Setores de
Produção. O professor SEBASTIÃO EDSON sugeriu o encaminhamento de
projetos dessa natureza para apreciação do Conselho Superior. O Reitor
informou ainda que utilizou as vagas do Campus Bom Jesus da Lapa e antigas
Emarc 's para suprir a saída de docentes em cargos diretivos. Retomando a
sugestão de estimular o aluno, o professor EURO - Diretor Pro Tempore do
Campus Uruçuca afirmou que é de grande importância estimular internamente
o aluno para o seu desenvolvimento. O professor ESTÁCIO - Diretor Pro
Tempore do Campus Guanambi afirmou que muitos enxergam a extensão
como dificuldade, mas ele entende como um avanço. O Diretor Geral de Catu,
professor ALEX afirmou que a situação da extensão no Campus Catu é
bastante confortável nesse aspecto, exemplificando a implantação da Escola



Itinerante. o professor JOSÉ DIONÍSIO - pró Reitor de Extensão enfatizou a
importância do aprendizado e disseminação das experiências, inclusive visitas
no Campus de Catu. O professor ARlOMAR afirmou que deve congregar
todos os Campi, confirmando em seguida a importância de se fazer
treinamento. Em seguida a professora JESUSA - Pró Reitora de
Desenvolvimento Institucional enfatizou a importância de divulgar os cursos
oferecidos pelo Instituto e nos acostumar a utilizar o termo Campus e não mais
Emarc. Em seguida o professor JOSÉ DIONÍSIO falou sobre a importância de
valorizar o Programa de Bolsas e com a chegada dos novos diretores, promover
a definição dos representantes que tenham perfil para atuar como
coordenadores dos Núcleos de Extensão nos Campi. O professor ESTÁCIO
questionou como está sendo formatado. O professor JOSÉ DIONÍSIO destacou
a disponibilidade de tempo desses coordenadores. Em seguida o professor
SEBASTIÃO EDSON afirmou que não temos mais como protelar quanto à
indicação dos Coordenadores de Extensão e Coordenadores de Pesquisa nos
Campi, pois "o telhado de vidro e a vitrine somos nós", portanto não temos
como aceitar mais desculpas. Temos, então, que indicarmos Coordenadores de
Extensão e de Pesquisa nos Campi; senão a "pedra vai cair na minha cabeça",
afirmou o Reitor. Exemplificou, em seguida, a ex-Escola de Muzambinho,
externando a sua admiração pelo crescimento daquela instituição. Afirmou
ainda, que não somos mais Agrotécnicas, portanto não temos mais como
protelar e a solução é acumular cargo de CD, pois há um ano que escuta
desculpas, concluiu o Reitor. O professor ARIOMAR informou que será
indicada uma pessoa para Extensão e Pesquisa. A professora OZENICE SILVA
DOS SANTOS - Pró Reitora de Pesquisa Substituta não concordou com a
indicação de uma pessoa para atuar nas duas coordenações, tornando-se
impossível um professor com 24 horas/aula desempenhar satisfatoriamente a
função de coordenador. Em seguida o professor JOSÉ DIONÍSIO sugeriu
uniformizar o incentivo. O professor ARlOMAR afirmou que não tem
condições de uniformizar com apenas 3 FG's -1. O professor ESTÁCIO
informou que no Campus Guanambi concedeu uma FG-I e retirou 10
horas/aula do professor que atua como coordenador. Quanto à questão de
perfil, acredita ser um parâmetro muito subjetivo. O professor SEBASTIÃO
EDSON afirmou que estamos começando e existem as conjunturas políticas e
as críticas já estão começando a vir. O professor JOSÉ DIONÍSIO
exemplificou o Campus de Senhor do Bonfim, com a indicação da professora
Delka, que reduziu a carga horária e está dando certo. O professor JOÃO Luís



· .

ALMEIDA FEITOSA abordou a questão do ideal e do real.A professora
JESUSA SANCHES ao abordar sobre o regimento do IF Baiano, afirmou que
não estava querendo "botar o dedo na ferida de ninguém", se referindo à
estrutura velha das ex-Escolas Agrotécnicas e questionou: como se escreve
regimento com estruturas diferentes? Em seguida o professor JOSÉ DIONÍSIO
fez referências ao Oficio-Circular n° 43 do Núcleo de Pesca Nordeste 5, que
trata sobre a elaboração e apresentação de projetos de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). A professora JESUSA sugeriu no âmbito do IF Baiano a
criação de grupos de pessoas que tenham facilidade de escrever e elaborar
projetos. O professor JOSÉ DIONÍSIO sugeriu promover encontros entre os
campi do Instituto. O professor SEBASTIÃO EDSON exemplificou um
encontro no campus de Catu muito proveitoso com a participação dos
fazendeiros, onde o professor HERÁCLITO se empenhou para atender às
expectativas, tomando-se uma experiência piloto. No entanto, afirmou que a
MIC não cabe esse tipo de encontro. Em seguida, o professor JOSÉ
ASSUNÇÃO sugeriu uma MIC melhorada, envolvendo a comunidade. A
professora JESUSA questionou como conseguir tanto recurso para arcar essas
despesas num momento de estruturação do Instituto. O professor ARIOMAR
argumentou que deve-se equalizar a questão da saída dos alunos dos campi em
tantos eventos: MIC, JOGOS, ESCOLA ITINERANTE, devendo verificar a
quantidade de ausências, para que não prejudique o ensino, principalmente no
sentido de planejar esses eventos, pois não sabemos da realidade financeira
para 2011, portanto os alunos precisam permanecer em sala de aula, concluiu o
professor ARIOMAR. Em seguida o professor FRANCISCO HARLEY
afirmou que o calendário letivo esta muito "apertado". O professor ESTÁCIO
destacou a importância de se discutir o que está pendente: curso superior que
ainda não está formatado, a questão do ensino que ainda não está regimentado,
bem como a presença do aluno que deve ser preservada. O professor
SEBASTIÃO EDSON destacou a necessidade de ser ampliado o calendário de
atividades da comissão encarregada da elaboração do Regimento. Em seguida
o professor JOSÉ DIONÍSIO argumentou que o aluno quando está fazendo
pesquisa e extensão, está aprendendo, afirmou ainda que o encontro de ex-
alunos não é diversão, pois alavanca o nome do Instituto. O professor
ARIOMAR informou que a Cooperativa Agropecuária de Guanambi
disponibilizou um espaço na Feira Agropecuária para a participação deste
Instituto e gostaria de saber a possibilidade da reitoria financiar a participação
da ex-Emarc de Itapetinga na referida Feira. A professora OZENICE comentou



sobre a MIC a realizar-se no Campus de Catu e justificou que a escolha do
local foi em função de as últimas MIC's terem sido realizadas em Santa Inês e
Guanambi, respectivamente, bem como os Jogos no campus de Senhor do
Bonfim. Em seguida a professora JESUSA abordou sobre a questão do
Planejamento Estratégico do IF Baiano, apresentando os objetivos do referido
projeto e, para a sua elaboração, necessitará do levantamento dos arranjos
produtivos, bem como do diagnóstico das comunidades interna e extena, sendo
que esse diagnóstico será realizado em seis fases: divulgação e sensibilização,
diagnóstico do ambiente e conjuntura, estabelecimento de estratégias,
desdobramentos em ações, elaboração dos planos operacionais, monitoramento
e avaliação. Afirmou ainda que a execução desse trabalho deve levar, em
média, 03 (três) meses em cada campus. Nesse sentido, afirmou a professora:
esse trabalho possibilitará uma visão futura desse Instituto. Em seguida, o
professor JOÃO Luís alertou que as atividades desse projeto não poderão ser
desenvolvidas no período de recesso dos campi. O professor NATANAILDO
externou que esse modelo de projeto é de fundamental importância para a
consolidação do Instituto. Em seguida o professor ALEX quanto a necessidade
de valorização das pessoas envolvidas nesse projeto, devendo as experiências
serem compartilhadas. O professor SEBASTIÃO EDSON afirmou que as
mudanças são necessárias, mas não apenas na estrutura organizacional, como
também no comportamento das pessoas. A Pró Reitora de Administração e
Planejamento - ALDA RESENDE, explicou que os recursos orçamentários que
estão alocados na reitoria serão liberados conforme a necessidade de cada
campus, via Plano de Trabalho. Em seguida o professor SEBASTIÃO EDSON
explicou que não atendimentos aos palnos de trabalhos enquanto não houver a
utilização dos recursos destinados aos carnpi, portanto torna-se necessário
elaboração de projetos em conjunto com os campi. O professor JOÃO LUÍS
solicitou que seja realizada uma reunião com os DAP's e diretores gerais de
todos os campi, para tratar especificamente da questão orçamentária do
Instituto. O professor ARIOMAR esclareceu que já está reservando projetos no
sentido de garantir participação orçamentária, pois se tiver projetos elaborados
e licitados para o final do ano, garantiremos os recursos. O professor
NATANAILDO referindo-se aos projetos, externou sobre as dificuldades das
empresas para elaboração de projetos e não depende do reitor, pois o
determinante é a idoneidade da empresa. Não havendo mais nada a registrar,
eu, MIGUEL RODRlGUES DE ALMEIDA, lavrei a presente ata que, após




