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CONTINUAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois  mil  e  quatorze,  às  oito horas  e trinta

minutos, na sala de Reuniões da Reitoria, localizada na Rua do Rouxinol, número cento e quinze,

bairro Imbuí, Salvador – Bahia, reuniram-se: o Senhor Denilson Santana Sodré dos Santos, Reitor

Substituto; o Senhor Ariomar Rodrigues dos Santos, Diretor Geral Pró-Tempore do Campus Bom Jesus

da  Lapa;  o  Senhor Osvaldo Santos  de Brito,  Diretor  Geral  do  Campus Catu;  a  Senhora Manoela

Falcon Silveira, Diretora Geral  Pró-Tempore do  Campus Governador Mangabeira; o  Senhor Roberto

Carlos  Santana Lima,  Diretor  Geral  do  Campus  Guanambi;  a  Senhora Lizziane da Silva  Argolo,

Diretora Geral Pró-Tempore do Campus Itapetinga; o Senhor Nelson Vieira da Silva Filho, Diretor Geral

do Campus Santa Inês; o Senhor Aécio José Araújo Passos Duarte, Diretor Geral do Campus Senhor do

Bonfim; o  Senhor Marcelito Trindade Almeida,  Diretor Geral Pró-Tempore do  Campus Teixeira de

Freitas; o Senhor Euro Oliveira de Araújo, Diretor Geral Pró-Tempore do Campus Uruçuca; o Senhor

Francisco Harley de Oliveira Mendonça, Diretor Geral  Pró-Tempore do  Campus Valença; o  Senhor

Itamar Antônio Cardoso Costa Júnior,  Diretor  Geral  Pró-Tempore do  Campus Serrinha,  o  Senhor

Sílvio  Pereira  Góis,  Diretor  Geral  Pró-Tempore do  Campus Itaberaba,  o  Senhor  Diego  Aquino

Nogueira,  Diretor  Geral  Pró-Tempore do  Campus Xique-Xique,  a  Senhora Kelly  Cristina Brito  de

Jesus,  Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional  Substituta;  a  Senhora Rita Vieira Garcia,  Pró-

Reitora de Extensão; a Senhora Hildonice de Souza Batista, Pró-Reitora de Ensino Substituta; o Senhor

Delfran Batista dos Santos, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação; o  Senhor José Virolli Chaves, Pró-

Reitor de Planejamento e Administração, a  Senhora Rosilene Alves da Silva,  Diretora de Gestão de
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Pessoas; o Senhor Saulo Leal dos Santos, Diretor de Gestão da Tecnologia da Informação. O Professor

Denilson inicia  os  trabalhos  saudando a  todos(as)  dando continuidade  à  pauta  Apreciação e

assinatura das Atas do Colégio de Dirigentes informando que as atas foram disponibilizadas

através de e-mail e que será passada para que cada um assine e sinaliza que as atas do dia 01 e

02/08/2014 serão disponibilizadas posteriormente. Informa que ficou pendente o ponto de pauta

do dia anterior “Apreciação de proposta de sinalização dos veículos oficiais e os Informes da

PROPES”. Solicita que o Professor Delfran inicie os Informes da PROPES: O Professor Delfran

informa  sobre  um  estudo  solicitado  pelo  CONIF  que  fará  a  apresentação  posteriormente.

Relembra sobre a importância do Termo de Acordo de Metas firmado com a SETEC e destaca que

foi auditado pela falta de atendimento ao acordo, apresenta as Metas e Compromissos do Instituto

e informa que na área de Pesquisa e Inovação é preciso ampliar em 10% e provar que os bolsistas

estão  atendendo a  uma demanda social;  outra  situação abordada  é  a  suspensão do envio das

parcelas  orçamentária  programadas  no  ano subsequente  a  aferição  das  metas,  ou  seja  se  não

houver  o  compromisso  e  o  cumprimento  das  metas  que  foram  acordadas  poderá  haver  a

penalização.  O CONIF sugeriu  um estudo para  os  Fóruns  dos  Pró-Reitores,  para  equalizar  a

questão da qualidade das pesquisas desenvolvidas nos Institutos Federais que seria implementado

em 2016, mas não houve tempo hábil para colocar no orçamento; apresenta o slide da Análise da

Matriz Orçamentária CONIF e os indicadores. A Professora Manoela  pergunta qual a fonte de

extração dos indicadores apresentados pelo Professor Delfran? O Professor Delfran esclarece que

são as informações que vêm dos Campi. A Senhora Kelly sinaliza que a fonte desses indicadores

é o Relatório de Gestão.  O Professor Denilson e a  Professora Manoela registram que podem

existir fragilidades quanto às fontes. O Professor Osvaldo sinaliza que é preciso apresentar esses

indicadores em algumas reuniões. O Professor Delfran finaliza a apresentação informando que

todos  os  Pró-Reitores  também  entendem  que  esses  dados  não  condizem  com  a  realidade,

entretanto é  preciso criar  meios  /  ferramentas  para  que se  chegue na  realidade.  O  Professor

Denilson informa que será feita uma retificação, proposta pelo Professor Nelson, na Ata do dia 18

e  solicita  que  devolvam a  Ata.  O  Professor Nelson pergunta  à  PROPES quais  ações  serão

propostas diante do quadro apresentado e diz que na sua opinião essas ações devem estar em

conjunto com as ações da PROEN, pois não consegue visualizar ações de pesquisa e extensão sem

a participação do ensino e acredita que só assim conseguirão criar ferramentas para melhorar os

indicadores.  O  Professor Delfran registra essa é uma preocupação de todos e é preciso uma

afinação entre ensino, pesquisa e extensão. A Professora Manoela informa da importância de
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criar  uma  metodologia  para  extração  e  análise  dessas  dados  e  amarrar  através  do  PIT.  Pois

acredita que muitas informações / demonstrações não estão coerentes com as que de fato existem.

Entende  que  essa  metodologia  pode  ser  definida  pela  PROPES  possa  ter  essa  informação

fidedigna antes mesmo da cobrança pelos órgão solicitantes. A Professora Rita  informa que a

PROPES lançou  o  edital  de  agricultura  familiar  e  que  foi  a  primeira  iniciativa  de  ação  em

conjunto com a PROPES E PROEX. Ressalta que nas academias não se aprende a juntar extensão

e pesquisa. No PIBEX verificou que boa parte dos projetos não foram aprovados, pois não tinham

caráter  de  extensão.  Outra  coisa  é  que  no  Campus  Senhor  do  Bonfim está  acontecendo  um

encontro para implantação do CVT, discussão com técnico, movimento social e estudante, nunca

ocorrido  antes.  Destaca  que  fazer  pesquisa  é  fazer  ensino,  é  aprender.  O Professor Delfran

ressalta que por mais que as informações não sejam fidedignas, de qualquer forma é importante

vislumbrar  uma  mudança  no  cenário  apresentado  e  melhorar  as  situações  dos  indicadores.

Apresenta as ações da PROPES no exercício atual, nesses 07 meses, e ressalta que passará as

apresentações para todos os presentes. Primeiro as reuniões com os coordenadores de pesquisas,

visitas aos Campis, apesar de não ter visitado todos os Campis, implementação das bolsas das

FAPESB; contemplação das bolsas do pró-doutoral, prestação de contas do CNPQ; capacitação da

equipe  da  PROPES  na  propriedade  intelectual  em  inovação  tecnológica;  regularização  e

disponibilização do recursos financeiros e lançamentos de editais do PIBC; elaboração do projeto

para  a  MIC;  elaboração  dos  projetos  para  as  bolsas  2015;  submissão  da  PCN em produção

vegetal; estruturação da área de pesquisa do Mestrado de Guanambi; mapeamentos dos doutores

do Instituto para determinada ação; estudo de demanda de MINTER e DINTER, organização do

CONEPPI; divulgação dos editais externos; registro de 05 títulos de capacidade intelectual com a

contratação de empresa especializada, implementação e divulgação do CVT; implementação do

diálogo com a extensão e o ensino, evitando a indissociabilidade; dentre outras apresentadas pelo

Professor Delfran. O Professor Nelson ressalta que a MIC 2015 é a MIC de 2014, pois com a

greve não houve a MIC. A ideia é manter Uruçuca, mas informa que tem interesse em realizar a

próxima em Santa Inês. O  Professor Delfran registra que é importante pegar a expertise dos

lugares que estão dando certo e aplicar nas práticas do Instituto. Apresenta também o slide de

Planejamento  Orçamentário  2015,  registra  que  foi  estudado,  revisado  e  socializado  com  os

pesquisadores de pesquisa, mostrando a importância de focar o recurso da PROPES para apoio às

ações  apresentadas.  Esclarece  ao  Professor  Aécio  que  o  recurso  da  “bolsa  produtividade”  é

R$8.000,00 por Campus, o Edital prevê R$80.000,00 para todo o Instituto. Edital CT Infra: R$
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100.000,00;  apoio  à  publicação:  R$50.000,00.  O  Professor  Aécio pergunta  em  relação  ao

recursos, pois não há a certeza que todos vão conseguir publicar, como será a logística de uso do

recurso  de“ apoio  à  publicação”,  vai  para  conta  do  servidor?  Como será  feita  aprestação de

Contas? O Professor Delfran esclarece que o edital não está pronto, mas que em contato com

outros instituto foi informado que geralmente sai em forma de bolsa para o pesquisador e explica

que fará uma pesquisa e adequará à realidade do IF Baiano. O  Professor Aécio registra que é

preciso ter cuidado para que não haja a fragmentação do recurso, por exercício. O  Professor

Delfran explica que ocorrerá da mesma forma que é feito com a FAPESB com edital de fluxo

contínuo até a finalização do recurso. Ofertará curso de capacitação para elaboração de projetos;

apoio a eventos dos servidores,  registra que preferencialmente apoiará aqueles servidores que

estão com projetos prontos e aprovados; apoio à MIC e ao CONEPI, com o apoio orçamentário de

cada  Pró-Reitoria  e  Campus  que  será  discutido,  posteriormente  e  o  fortalecimento  do  NIT –

Núcleo  de  Inovação  Tecnológica.  O  valor  estimado  para  o  Planejamento  de  2015  é  R$

590.000,00. Ressalta as outras ações tão importantes que precisam de apoio financeiro. Fala dos

desafios  que  existem para  dar  continuidade  à  pesquisa  e  incentivo  aos  novos  pesquisadores.

Menciona que é preciso focar na indissociabilidade da Pesquisa, Ensino e Extensão promovendo

encontros, fóruns e discussões. O Professor Nelson informa que fica muito esperançoso das Pró-

Reitorias estarem pesando dessa forma. Pontua que tinha um edital de apoio a eventos para os

estudantes na gestão passada cujo montante de R$12.500,00 e existiam critérios para a concessão

desse  recurso  para  os  estudantes.  Esse  ano  por  questões  orçamentárias  o  recurso  não  foi

disponibilizado  e  o  Campus  Santa  Inês  disponibilizou  cerca  de  R$5.000,00,  para  apoio  aos

eventos,  seguindo  os  mesmos  critérios  estabelecidos.  Percebeu  que  no  slide  apresentado  faz

menção a este quesito e esclarece que mesmo que a Pró-Reitoria conceda esse recurso o Campus

Santa Inês vai disponibilizar também. Pergunta se há possibilidade do Campus realizar os seus

editais, em comum acordo com as Pró-Reitorias e explica que pensou em reservar um recurso

especificamente  para  editais  do  Campus,  para  a  pesquisa  e  extensão.  O Professor  Delfran

informa que em relação ao estudo a PROPES pode ajudar inclusive mantendo contado com os

coordenadores de pesquise no Campus e é importante melhorar. A ideia da PROPES é definir um

percentual, pelo número de alunos e em função do número de projetos aprovados por Campus e

colaborar com o Campus, passar um valor estimado e o Campus se posicionar se é suficiente ou

não. Em relação aos editais internos é importante devido à identidade territorial de cada Campus e

explica que pode colaborar com o Campus e apoiar as iniciativas. O Professor Aécio sugere ver a
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possibilidade de colocar esse apoio em forma de bolsa para alunos que participarão de evento,

principalmente pelas questões burocráticas que inviabiliza esse apoio, a exemplo de compra de

passagens aéreas, via SCDP. Esclarece que, com a bolsa, o próprio aluno resolveria. Ressalta que

é preciso um critério justo e claro, sem distinção de ensino médio, superior e pós-graduação, pois

a demanda é grande para atender, haja vista a dificuldade em contemplar a todos. Registra que

exitem professores no Instituto que não dão aula e que os Professores efetivamente pesquisadores

são quem menos dão trabalho em relação as suas aulas. Mas alguns professores pesquisadores não

querem dar aula e pede o apoio das Pró-Reitorias no sentido de corrigir tal situação. O Professor

Delfran informa que em relação aos orçamento dos estudantes, referente à bolsa, pode colaborar,

fazer um edital e lançar em forma de bolsa. Diz que o apoio da PROPES foca o servidor. Fala que

tem consciência de todos os problemas que existem e que é preciso juntos buscar meios para

minimizar  os  problemas,  principalmente  através  do  diálogo.  O  Professor Euro informa  que

percebeu que toda a apresentação do Professor Delfran está focada no orçamento. Agora os Campi

estão em fase de Planejamento Orçamentário e o Campus Uruçuca já está focando nas três áreas.

Destaca a importância do papel da PROEN/PROPES/PROEX e após a explanação do Professor

levará ao Campus para rediscutir, considerando as ações pontuadas, principalmente, por que estas

ações envolvem o orçamento de custeio, e ainda, porque o ano de 2015 será bastante difícil em

relação a este tipo de orçamento, devido aos cortes que existiram. Parabeniza a PROPES pelo

trabalho, pois percebe que o trabalho está sendo realizado em conjunto e deseja que o Campus

Uruçuca  caminhe  junto  com  a  PROPES.  O  Professor  Delfran registra  que  o  objetivo  da

apresentação foi atingido no sentido de provocar o diálogo entre os interessados. A PROPES pode

contribuir com os estudos realizados pelos Coordenadores de Pesquisa, por ações e por Campus.

Destaca, ainda que a planilha disponibilizada pela PRODIN, não atendia as ações da PROPES e

pediu  ao  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  para  alterar  adequando  à  realidade  da  PROPES no

sentido  de  atender  às  demandas  da  PROPES.  A  Professora Manoela registra  que  depois  de

retornar da REDE-Tec, onde o discuso foi sobre o crescimento da pesquisa e extensão dos IF's no

Brasil,  analisando  o  recurso  que  a  PROPES  tem  R$  590.000,00  comparando  os  dados  dos

Institutos  Federais  em  relação  às  Universidades  e  se  preocupa,  pois  percebe  que  os  dados

apresentados têm sido comparado às Universidades; Como a PROPES viabilizará o apoio aos

programas  em  dez  Campi  com  esse  recurso?  A forma  como  o  Governo  está  realizando  a

distribuição desses recurso entre os Institutos e as Universidades é muito discrepante. Observa que

todos os anos têm percebido que o recurso não aumenta. Registra que não se faz pesquisa com
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pouco recurso e isso desestimula o corpo docente. E muitos pesquisadores fazem pesquisa por que

gostam e muitas vezes utilizam até recursos seus próprios recursos. Finaliza dizendo que é preciso

pensar o que é pesquisa e o que se precisa para realizá-la. O Professor Delfran registra que, em

relação as Universidades, o recurso do Instituto é muito pouco, entretanto o recurso que chega é o

recurso de gestão, pois para a SETEC é necessário que esteja no planejamento do Instituto e que

haja uma programação para que no futuro esse recurso aumente, ou seja, é preciso que todas as

demandas de pesquisa e extensão façam parte do planejamento do próprio Campus. Explica que

quando houver a estabilização da infraestrutura do Campus, os recursos serão otimizados para a

pesquisa e extensão. O Professor Denilson ressalta que a partir do momento que solicita que seja

priorizado  um  investimento  na  infraestrutura  do  Campus  já  é  uma  evolução  na  pesquisa  e

extensão.  Haverá  um momento  que  o  investimento  será  mais  pontual.  O  Professor Osvaldo

registra que fica satisfeito em relação as proposições apresentadas pela PROPES. Registra que

está  construindo  um  documento,  para  nortear  as  ações  de  determinados  pleitos  quanto  às

pesquisas  e  extensão,  inclusive  quanto  ao  planejamento  orçamentário.  Informando quem será

beneficiado (aluno/professor), está fazendo um link entre o documento e o PIT, pois se não houver

uma  ligação  entre  um e  outro  o  professor  poderá  não  ser  pleiteado.  Da  mesma  forma,  um

planejamento das viagens técnicas, justamente para planejar a infraestrutura básica necessária para

o atendimento ao pleito. Quanto às passagens, perceberam que não era viável utilizar o SCDP e

assim colocaram como ajuda de custo para o aluno, percebendo até que economicamente fica

mais viável e posteriormente prestar contas do que foi gasto. O Professor Delfran informa que

fará  um  histórico  dos  últimos  três  anos  para  verificar  quais  e  quantos  alunos  estão  sendo

atendidos,  para passar ao Campus uma perspectiva de quanto custa ao Campus.  O  Professor

Denilson informa que a CPPD há normatizar todas as saídas dos docentes para apresentação, para

que sejam normatizados à nível institucional. Em relação à participação dos discentes propõe que

a  PROEN  colabore  neste  sentido,  principalmente  pela  experiência  já  existente  no  PIBID.  A

Professora Hildonice informa que a PROEN deseja realizar uma reunião com a PROEX e a

PROPRES e propõe a data de 06/12/2014. Em relação ao ensino, pesquisa e extensão é preciso

que o Instituto fortaleça. Acredita que o diálogo entre Pesquisa e Extensão e a PROEN se coloca

disponível para participar. Enfatiza a necessidade o IF Baiano estar vinculado às comunidades por

meio de pesquisa  e  extensão.  Em relação ao trabalho docente  é preciso enfatizar  que se não

houver um comprometimento da categoria, não vai conseguir realizar ensino, pesquisa e extensão.

Destaca que a PROEN está vivenciando um momento em que o docente se recusa a dar aula e até
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modificando a matriz curricular para não dar aula. É uma parcela de 5%, mas que prejudica a

todos os projetos de vida de pessoas. Registra que tem recebido muitas denúncias e relatos sobre o

assunto. Ressalva que os professores que estão em pesquisa são os que mais tem compromisso,

produzem e dão resultados. Os PPC serão reformulados em 60 PPC's e diz que pedirá a Professora

Francineide para incluir  o Professor  Delfran e a  Professora  Rita  nas discussões.  O  Professor

Nelson fala que as pesquisas no Instituto ainda é incipiente, entretanto, a tomo momento existem

inúmeros editais de agência de fomento e muitos Professores estão montando grandes laboratórios

com esses editais. Ressalta que não se pode esperar que o IF Baiano publique edital de milhões,

pois dessa forma nunca se fará pesquisa.  As universidades não possuem editais próprios com

montante de capital de milhões, pois existem as agências de fomentos que foram criadas para tal

finalidade. A Professora Rita diz que percebe que ainda é pouca procura por editais externos e a

SETEC tem beneficiados os Institutos com editais exclusivos para os Institutos. Ressalta que há

um estímulo para a busca por esses editais. Destaca que o BNE para a próxima década vai exigir

10% de extensão no Currículo, em princípio no superior e depois no médio. No futuro, ensino,

pesquisa e extensão será uma coisa só será uma coisa só “processo educativo”. Chama atenção

para  fazer  uma  releitura  para  o  que  significa  extensão  e  entender  que  tem  uma  função

transformadora da sociedade. O Professor Ariomar ressalta que o Campus Bom Jesus da Lapa

tem participado de vários editais da FAPESB e do CNPQ e em outros projetos que são aliados a

Embrapa, pesquisas em campo, com e sem financiamento, com projetos de banana, caju, dendê,

girassol, além dos projetos sociais, etc. Registra que é possível fazer pesquisa na modalidade de

parceria com outras instituições, a exemplo da EMBRAPA. Informa que precisou criar projetos

internos, no sentido de aumentar as bolsas. O Professor Aécio registra que a clareza da proposta

da PROPES E PROEX, mostra que a indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa só está no

papel, pois não há um diálogo entre a PROEN/PROEX/PROPES. Solicita que os editais desses

setores estejam intimamente ligados às atividades de ensino. Registra que uma pequena parcela a

título de fazer projeto e se submetendo a pesquisa e extensão está se negando às atividades de

ensino e para participar dos editais é preciso estar em dia com as suas atividades de docente. O

Professor Denilson agradece as contribuições e ressalta que o Professor Delfran e a Professora

Rita  farão  o  registros  necessários  para  verificar  a  situação apresentada  e  atender  a  contento.

Apreciação de proposta de sinalização dos veículos oficiais: O Professor Denilson solicita que

a  Senhora  Valéria  e  o  Sr.  Pedro  apresentem o  próximo ponto  de  pauta.  A  Senhora  Valéria,

Jornalista,  se  apresenta  e  mostra  a  proposta  de  sinalização  dos  veículos  oficiais.  Destaca  os
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trabalhos  que estão sendo realizados pela ASCOM, fala do Bem Baiano e sinaliza que dentro

dessa proposta acreditam que a comunicação visual é algo de bastante relevância. Objetivando a

divulgação do Instituto, enxerga que a sinalização dos veículos como algo que contribuirá muito

para que as pessoas reconheçam o Instituto, nesse sentido os veículos oficiais são uma importante

mídia. O Senhor Pedro Fernandes elabora a parte de programação visual do Instituto. Destaca

na sua apresentação a importância de padronizar os veículos oficiais, cujo objetivo é ter a mesma

programação visual, a mesma aparência, para criar uma identidade e o Instituto ser reconhecido

como uma  unidade.  Explica  a  escolha  da  plotagem,  das  cores,  do  brasão  e  da  inserção  das

informações do (site) e das redes sociais. O  Professor Nelson pergunta a respeito dos veículos

“pretos”  se  serão  plotados?  Relata  que  em todos  os  Processos  Seletivos  tem dificuldade  na

contratação do serviço de plotagem. Sugere à PROPLAN a contratação de uma empresa para

executar os serviços de plotagem no decorrer do ano. O Professor Francisco Harley ressalta que

se cada Campus contratar uma empresa diferente, a plotagem ficará diferente. O  Senhor José

Virolli informa que a  Comissão do Processo Seletivo já está  trabalhando num processo para

divulgação, com recurso próprio, com previsão para 2015 e já poderia incluir as demandas dos

Campi também. A Professora Hildonice registra que não aprova o brasão, acha exagerado, pensa

que é uma informação a mais e não gostou do efeito estético. O Professor Aécio parabeniza e diz

que gostou do resultado, mas ressalta o custo com a plotagem, pois não é barato. Pergunta o que

fará com aqueles ônibus que já estão plotados? Registra sobre os documentos dos veículos e

informa que apesar de pagar o licenciamento, existe a dificuldade na emissão dos documentos

pela dificuldade de encontrar empresa que faz a vistoria que é um serviço a parte do DETRAN.

Registra que as empresas não tem documentação que permita a realização de processo licitatório e

pede que a Reitoria se mobilize no sentido de pedir a isenção da documentação ser emitida por

uma empresa e sim pelo DETRAN, algo que já é realizado para outras entidades. O  Professor

Denilson diz  que  em  relação  ao  custo  daqueles  ônibus  que  já  foram  plotados  acredita  ser

irrelevante diante da proposta de unificação / identidade do Instituto, ou seja, é importante realizar

a plotagem padronizada. A Professora Manoela ressalta que a plotagem do ônibus de Governador

Mangabeira foi realizada sem brasão, pois o custo adicional seria de R$8.000,00. O  Professor

Aécio sugere que coloque o mapa da Bahia com a localização de todos os Campi como foi feito

com o Campus Senhor do Bonfim. O Professor Denilson ressalta que é importante que todos

deem a sua opinião a respeito da plotagem e a partir disso Pedro fará os ajustes necessários e

apresentará a nova proposta. O Professor Denilson solicita que os assuntos do interesse de todos
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sejam compartilhados e discutidos, para evitar que se tenha modelos diversos dentro do próprio

Instituto. O Professor Marcelito informa que a plotagem do ônibus de Teixeira de Freitas já foi

definida e autorizada e diz que está em conformidade com os modelos que foram disponibilizados

pela própria empresa Volvo. Solicita cuidado para não estarem pagando duas vezes pelo mesmo

serviço.  Explica  que  o  objetivo  é  apresentar  a  proposta  do  Campus  Teixeira  de  Freitas.  A

Professora  Lizziane  destaca  que  o  IF  Alagoas  tem um manual  de  identidade e  diz  que seria

importante verificar este manual,  pois aborda a questão das placas,  sinalizações e veículos. O

Professor Denilson esclarece que o importante é o fortalecimento da identidade da Instituição e

informa que é preciso verificar junto a empresa Volvo a questão legal do uso da propriedade

intelectual. Solicita que o Professor Marcelito dê um retorno sobre a averiguação junto à empresa.

A Professora Manoela registra que todas as sinalizações devem ser solicitadas à ASCOM e em

caso de discordância discutir em reunião e alinhar as ações. O Senhor Saulo sobre o Manual de

Identidade Visual é feito pela Secretaria da Presidência da República e ressalta que a marca do

ônibus de Teixeira de Freitas foi revogada há dois anos e é importante verificar junto a Volvo. O

Professor Denilson pergunta ao Colegiado se mantém a proposta de Teixeira de Freitas ou a da

ASCOM? O  Professor Nelson propõe a votação e ressalta que podem ser questionados pelos

órgãos de controle por realizar mais de uma plotagem durante o mesmo exercício. O Professor

Denilson registra que pose justificar ao órgão de controle dizendo que desejam que o IF Baiano se

configure como uma única instituição e não como uma junção de escolas. Professora Hildonice

diz que opta pela plotagem da ASCOM sem o brasão. O Professor Denilson sinaliza a definição:

Em relação ao ônibus, a ASCOM providenciará as alterações com as propostas realizadas pelos

colegiados,  para  posterior  apresentação.  Quanto  aos  carros  pequenos,  referente  à  proposta  da

ASCOM, sugere retirar o brasão e o adesivo do fundo. O Professor Marcelito informa que ligou

para a empresa e pediu para abortar a plotagem até que seja definido o novo layout, mas que

precisa  da  definição  até  a  próxima semana,  no  máximo.  O  Professor Denilson informa  que

solicitará a ASCOM para promover as alterações até 19/11/2014.  Pró-Reitoria de Ensino: O

Proeja e a necessidade de estudos de demanda no IF Baiano. A Professora Hildonice diz que

a parceria com a PROEX e PROPES será fundamental para fomentar a ação. Ressalta que este é

um público que a Instituto não pode ficar alheio. Explana sobre as ações institucionais PROEJA e

destaca que a formação da EJA na Rede EPT é fundamental. Na Instituição, somente os Campi de

atuação é Santa Inês e Catu e registra o quanto é importante que os Campi comecem a pensar e

realizar  o  estudo de  demanda cuidadoso e  criterioso na região para  a  Educação de Jovens  e
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Adultos, para que todos juntos possam pensar quais os cursos que serão ofertados. Sobre os cursos

da  EPTNM destaca  o  trabalho  de  todos  os  técnicos  e  docentes  que  estão  trabalhando  nesta

atividade.  Salienta  as  dificuldades  e  o  excesso  de  trabalho  que  dificulta  as  ações  dentro  da

Instituição.  Quanto  à  orientação  Pedagógica  destaca  a  importância  de  ser  realizada  in  loco.

Informa que a reformulação dos 60 (sessenta) PPC's será finalizada no dia 20/11 e que estão sendo

avaliados vários critérios. Ressalta que os dirigentes devem pensar qual o esforço que o Campus

está fazendo para inserir  os estudantes no mundo do trabalho.  Ressalta que os Campi devem

prever em seu calendário acadêmico as ações (eventos, matriz curricular) em torno da história, da

cultura indígena e africana e acredita que estas devem ser realizadas em conjunto com a PROEX.

Em relação à acessibilidade, ressalta a importância de implantá-la e destaca a situação de Santa

Inês  que  não  pode  passar  a  vida  toda  sendo  notificada  pela  sua  situação  geográfica.  As

bibliotecas:  infraestrutura  e  a  atualização  do  acervo:  Sobre  a  elaboração  de  tutorial  para

orientação de compras  de  livros registra  que é uma questão muito mais complexa do que se

imagina  e  informa  que  o  Campus  Guanambi  foi  notificado  por  não  ter  livros  de  agraria  na

biblioteca. É preciso rever o acervo bibliográfico para adequar, atualizar e modificar a cultura.

Registra que os armários arquivos do Campus Valença e Uruçuca não são armários de biblioteca e

não têm acessibilidade. Sobre a SRA – Secretaria de Registro Acadêmicos destaca que é preciso

informatizar, implantar o SIGA-A, colocar armários adequados, padronizar serviços institucionais

e até aumentar os quantitativos de servidores. Parabeniza o Campus Santa Inês pelas melhorias

implantadas.  Explana  sobre  os  reconhecimentos  de  cursos  e  seus  conceitos.  Registra  que  no

próximo ano haverá o recredenciamento dos Campi Catu e Bonfim. É preciso criar cursos com

cuidados e responsabilidades e incentivar a formação dos professores e professoras. Elenca, ainda,

as  principais  dificuldades  nos  cursos  de  graduação  e  diz  que  é  preciso  acompanhamento

pedagógico.  Ressalva que o IF Baiano realiza pesquisa,  extensão e é preciso incluir  isso nos

PPC's. Informa que não se altera uma matriz curricular, pois é um compromisso assumido entre

Instituição e estudante. Fala que existem cursos que não preveem estágios. Destaca que haverá

uma eleição para instituir a nova CPA e serão necessários novos membros. Ressalta que o diário

de classe tem dado muito trabalho aos coordenadores de cursos e é necessário promover ações no

sentido de esclarecer a importância do preenchimento do diário de classe. Apresenta os gráficos

elaborados  pela  Pesquisadora  Institucional  e  esclarece  que  o  instituto  não  está  conseguindo

construir os PPC's de forma correta. Registra a importância de trabalhar em coletivo na avaliação

dos PPC's. Explica que encaminhará os gráficos para todos, no intuito de reformular os seus PPC's
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a tempo do recredenciamento. Chama a atenção de todos que é preciso deixar os projetos prontos

para não devolverem recursos. O Professor Osvaldo destaca que é importante também contratar

uma empresa para centralizar as obras do Instituto. O Professor Marcelito diz que pensando na

perspectiva do que a Professora Hildonice apresentou os projetos dos Campi já estão errados, pois

não contempla nada que foi falado e ainda tem a questão orçamentária que é bastante difícil, bem

como a falta de dominialidade da área. O Professor Ariomar pergunta se a forma de contratar

uma única empresa para realizar as obras do Instituto é funcional? O Senhor Sílvio informa que é

preciso  um  projeto  básico  para  realizar  a  padronização  do  Instituto.  Destaca,  ainda,  que

comparado ao IF Sergipe, a equipe que existe hoje no IF Baiano não atende. Informa que um

projeto  é  feito  a  várias  mãos,  engenheiros,  arquitetos,  professores,  etc.  O  Senhor  Itamar

concorda  com o Senhor  Sílvio  e  destaca  que  em relação às  adesões  de  atas,  tiveram muitas

dificuldades,  pois  não  havia  uma  resposta  quantos  aos  questionamentos  que  eram feitos  aos

profissionais.  O  Professor Ariomar diz  que  é  preciso  fortalecer  a  equipe  de  engenharia  do

Instituto. O  Professor Osvaldo pergunta se, hoje, o Instituto não tem como fazer projetos? O

Senhor  Sílvio diz  que  sim.  O  Professor  Ariomar explica  que  vivenciou  as  dificuldades,

principalmente  porque  acompanhou a  obra  do  Campus  Bom Jesus  da  Lapa  e  registra  que  o

instituto não tem como trabalhar, pois não possui equipe para as demandas. A empresa precisa

fazer  projetos  dentro das  particularidades  de cada região e não projetos  padrão.  O  Professor

Marcelito sinaliza que dentro das peculiaridades que cada Campus possui deve-se viabilizar a

padronização para atender os critérios explanados pela Professora Hildonice. É preciso pensar

num projeto-piloto para atender a todo o Instituto. O  Professor Euro destaca que é importante

definir  bem  o  que  está  sendo  explanado  pela  PROEN,  não  diminuindo  a  importância  da

infraestrutura  que  será  discutidona  reunião  do  dia  seguinte.  O  Professor Aécio informa  que

aplicar recurso de capital em obra é algo problemático e difícil; ressalta a diferença entre o projeto

básico e o que a CGU preconiza; diz que é preciso que o Termo de Referência contemple o que a

CGU deseja; explica que a engenharia é quem tem que desenvolver o termo de referência de

acordo  às  necessidades;  sinaliza  que  é  preciso  dar  uma  parada  nas  obras,  para  adequar  às

necessidades. O Senhor Itamar esclarece que é preciso um reforço / reestruturação do Setor de

Engenharia, caso contrário não conseguirão atender às necessidades do Instituto, principalmente

em função de todas as explanações realizadas pelo Colegiado. O  Professor Nelson diz que é

preciso estruturar e fortalecer o setor de engenharia e explica que para alguns a engenharia é

momentânea,  entretanto  não  é  bem  assim;  destaca  que  é  preciso  um  Plano  Diretor  paro  o
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planejamento do Instituto antes de qualquer coisa. O  Professor Denilson registra que todas as

considerações são importantes, mas está como não está previsto na pauta da reunião, solicita que

retomem o  ponto  de  pauta,  principalmente,  em função do horário  e  informa  que  haverá  um

momento  para  tratar  especificamente  da  infraestrutura.  A  Professora  Hildonice retoma  os

assuntos  relativos  à  PROEN  e  ressalta  os  problemas  encontrados  no  espaço  de  trabalho  da

Coordenação de Curso que vão muito além da questão financeira. Diz que o Campus Valença

precisa de uma atenção especial dos gestores, devido a sua situação de calamidade. Lembra aos

Diretores que é preciso aprender a comprar livros, materiais e laboratórios. O Professor Ariomar

informa que dentre outros pontos abordados o acervo bibliográfico foi o que mais chamou a sua

atenção. Registra que sempre pensou na possibilidade de reservar uma parte do orçamento para a

compra de acervo bibliográfico, mas destaca a dificuldade de comprá-lo e pede o apoio no sentido

de fortalecer a forma de comprar o acervo para o Instituto. O Senhor José Virolli fala da forma de

compra “maior desconto” que facilita a compra de livros. O Professor Aécio destaca que depois

que utilizou essa forma de compra não teve mais problemas, entretanto a forma de instruir os

processos é que precisa ser bastante específica. O Professor Denilson solicita que a Professora

Hildonice socialize a sua apresentação para melhorar os procedimentos internos e, principalmente,

no que se refere às avaliações do MEC. O Professor Delfran informa que o material da PROPES

já foi socializado. O acompanhamento de egressos no IF Baiano. Os cursos de graduação e o

assessoramento  pedagógico.  A evasão  e  a  retenção:  ações  institucionais  de  combate.  A

reformulação dos Projetos Pedagógicos  de Curso da EPTNM e a sua articulação com o

mundo  do  trabalho:  A  Professora  Hildonice dar  continuidade  à  pauta  e  informa  que  está

circulando um material  que  será  transformado  em PDF e  disponibilizado  para  contribuições,

haverá uma reunião com a Coordenação de Educação Básica Profissional, com os Professores

Francineide, Jordânia e Souza, para discussão e espera que todos participem intensivamente, pois

toda ajuda será bem-vinda; e justificativa o motivo do ponto de pauta (combate a evasão e a

retenção); Explica que no início da  gestão solicitou permissão ao Colegiado para falar do PAIN –

Programa de Avaliação e Intervenção e Monitoramento no IF Baiano que trata das políticas de

combate  à  evasão  e  retenção;  Destaca  que,  hoje,  já  existe  o  NUAQ –  Núcleo  de  Ensino  e

Qualidade no Ensino, coordenado pela Professora Rosimeire Baraúna, que tem junto com a TI

pensado nessas políticas institucionais do curso EPTMN referente à evasão e retenção. Esclarece

que existem as avaliações externas e dos órgãos controladores que visa o controle do orçamento e

suas ações; Cita que o TCU auditou o MEC e a SETEC e em publicou o Acórdão – TCU nº
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506/2013 que apresenta as fragilidades dos Institutos; Foi baseado nesse Acórdão que começou a

se  pensar  quais  ferramentas  poderiam ser  desenvolvidas  para  o  controle  dessas  fragilidades;

Destaca que para tudo que foi criado, a exemplo do programa de nivelamento, tutoria, etc, será

gerado um relatório com gráficos e tabelas que facilitará a análise desses dados que servirá de

balizador  para  os  gestores,  proporcionando  a  tomada  decisões  para  corrigir  as  falhas

antecipadamente. Explica quais foram as recomendações do TCU: instituir o plano contra evasão

e inserção dos  alunos na Rede Federal;  plano de inserção profissional  dos  estudantes;  adotar

medidas  para  promover  a  integração  entre  ensino,  extensão  e  pesquisa;  promover  o

desenvolvimento profissional de docentes, técnicos de laboratórios e pessoal das áreas de licitação

e contratos; reduzir o deficit de docentes e técnicos; tudo isso para elevar a qualidade do ensino e

da  aprendizagem nos  cursos  de  EPTNM e  de  graduação  do  IF  Baiano,  para  a  formação  de

cidadãos, com reconhecimento social e inserção qualificada dos estudantes no mundo do trabalho,

dentre outros. A Professora Lizziane  informa que o docente que se atualiza precisa inserir as

novas tecnologias dentro do seu componente curricular, mesmo que não estejam previstos nas

ementas,  porém como incluir  isso nos PPC's?  A  Professora Hildonice informa que é preciso

modernizar os equipamentos que podem atualizar os laboratórios que podem dar uma qualidade

melhor no ensino e entende que os engenheiros agrônomos podem contribuir nessa perspectiva. O

Professor Aécio diz que a proposição é muito válida, pois pode alinhar o que é ensinado na sala

de aula com o mundo do trabalho e percebe que o técnico não tem mais inserção no mundo do

trabalho. Enfatiza que precisa visualizar o perfil do ingresso, através do PROSEL e readequar os

projetos de cursos ao que o mundo do trabalho está precisando, entretanto modificando o perfil

dos alunos que estão adentrando ao Instituto, pois o aluno que está ingressando não tem intenção

de ser técnico. A Professora Hildonice salienta que é preciso ser discutido sistematicamente, com

profissionais  que entenda, realizar uma minuta e discutir  em coletivo. Cada Campus terá que

desenvolver os PPC, pois a PROEN não tem como fazer. Ressalta que é preciso ter consciência

que  o  PPC representa  a  vida  de  muitas  pessoas.  A construção do PPC é  algo  primordial.  A

Professora Rita ressalta que é preciso ter o entendimento do que é “inovação”, devido a sua

abrangência. Sobre Ressalta que existe a Tecnologia Social e destaca o CONNEPI, no qual os

alunos  de  Uruçuca  estavam apresentando trabalho  sobre  o  chocolate  com Nibs.  Apreender  e

entender melhor a concepção de alguns termos, para poder implementar e depois mostrar o que

está  sendo  realizado.  Sobre  a  Agricultura  de  Precisão,  existe  a  agroecologia  que  pode  estar

vinculado  ao  mundo  de  trabalho,  ou  seja,  necessariamente  tudo  deve  estar  vinculado  a  um
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emprego.  É  preciso  verificar  a  questão  do  empreendedorismo,  da  economia  solidária  e  da

economia criativa; não usar como parâmetro os empregos da década passada e se voltar para as

novas economias. O Professor Nelson registra que o Fórum de Educação no Campo realizou um

estudo em dezoito Institutos e dentre esses, boa parte tem a vertente agraria e foi diagnosticado

que maior  número de matrículas está no Curso de Agropecuária;  Mostra-se preocupado,  pois

apesar dos anos que a Instituição já tem, ainda não existe um curso de excelência. Os cursos

técnicos de agropecuária não tem bibliografia específicas para as disciplinas técnicas, comparado

às disciplinas propedêuticas que utilizam livros didáticos. Ressalta que as disciplinas específicas

não tem livros como referência. Acredita que deve se ver primeiro o que o curso técnico e a que se

destina este curso técnico e quais as propostas dos cursos e enfatiza que por mais que melhore o

PPC,  que  incremente  com novas  tecnologias  é  preciso  ter  uma  literatura  que  atenda  a  essas

demandas do curso  técnico.  O  Professor Aécio diz  que  considera  importante  a  elaboração e

manutenção  dos  manuais  para  serem utilizados  como material,  objetivando  contribuir  para  o

ensinamento dos alunos, observando a peculiaridade de cada região. O Professor Delfran informa

que o exemplo que o Professor Nelson citou faz sentido e de fato não existem livros didáticos para

seguir.  Sinaliza  que  é  importante  construir  materiais  e  que  já  existem  entidades  não

governamentais que produzem materiais fantásticos a exemplo do IRPAA - Instituto Regional da

Pequena Agropecuária Apropriada, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, então é

preciso buscar  materiais  que atendam às necessidades  do Instituto.  Quanto ao curso,  existe  a

necessidade de capacitar os profissionais do Instituto e destaca que já existem ações do CONIF

que podem contribuir para o avanço da Rede em termos de metodologia, inclusive no sentido de

socializar  com  contribuições  de  métodos  que  estão  dando  certo  na  Instituição.  O  Professor

Osvaldo lembra que muitos alunos evadem não por vontade própria, mas pela própria estrutura

que  a  Instituição  tem e  que  é  necessário  verificar  quais  os  motivos  que  levam os  alunos  a

evadirem;  é  preciso  reaproximar  o  estudante  da  Instituição;  Mostra  que  tem  havido  uma

aproximação maior  das  empresas  com as  instituições,  na  busca de técnicos  em agropecuária.

Esclarece que não se deve ter como base que o perfil do aluno não atende à Instituição; Fortalecer

com novas tecnologias sejam elas social, do agronegócio, da agricultura familiar que atendem as

instituições e proporcionar a condição do aluno escolher e seguir o seu caminho. O  Professor

Euro relata que quando chegou na Rede em 1986 encontrou material elaborado pelos próprios

professores das redes e principalmente da área prática, da área de agropecuária. Destaca que hoje

com tantas tecnologias o momento é de aproveitar e elaborar um material para o Instituto. O
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Professor  Denilson informa  que  é  uma  proposta  da  gestão  o  desenvolvimento  de  material

didático, voltado para as necessidades do Instituto. A Professora Hildonice informa que na área

de  agronomia  existem  profissionais  bastante  qualificados  na  Rede,  reconhecidos  nacional  e

internacionalmente  que  têm  como  produzir  materiais.  Acredita  que  é  algo  possível  de

implementar. O Professor Ariomar informa que antigamente existia um instituto ICEA – Instituto

Capineiro de Ensino Agrícola que produzia material didático. Ressalta que é preciso realizar um

trabalho  com  os  docentes  no  sentido  de  produzir  material.  A  Professora  Hildonice dar

continuidade à sua apresentação com a leitura do material projetado. Registra que o espaço de

convivência, de integração, de diálogo é importante para a troca de conhecimento/experiências;

implantar uma sistemática para buscar os egressos para verificar o resultado dos cursos técnicos e

os  seus  gargalos;  Fala  das  dimensões  das  políticas:  Ações  conjuntas  do  ensino,  extensão  e

pesquisa;  Destaca  os  pilares  das  dimensões  das  políticas:  planejamento,  monitoramento,

acompanhamento de egresso e a avaliação.; Registra que os estudantes cobraram ao Conselho

Superior a implantação do Núcleo de Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem, Permanência e

Êxito do Educando e é preciso colocar o núcleo para funcionar;  Informa da necessidade de um

estudo em cima das causas de evasão em cada campus por curso e pede que o Colegiado pense em

um prazo  para  responder  a  esse  questionamento;  Informar  o  perfil  do  egresso,  para  que  os

candidatos tenha acesso antes da participação em processo seletivo; Criar projeto institucional de

divulgação dos cursos e do instituto;  Criar um plano de processo seletivo,  inclusive quanto à

divulgação; Programa de formação continuada de docente e equipe técnico-pedagógica; Assegurar

o quantitativo necessário de Assistente Social no Campus; Propor medidas de incentivo para que o

docente fixe residência naquela cidade/região; Promover melhorias nas condições de trabalho com

acompanhamento do discente; Disponibilizar material e equipamentos para o desenvolvimento

efetivo das aulas teóricas e práticas; Informa que na visita pedagógica preencheram um formulário

e a partir do diagnóstico, vão elaborar um plano de estruturação. Sobre a Internet é preciso. O

Professor Marcelito informa que por um problema que ocorreu precisaram cancelar parcialmente

a ata de registro de preço do refeitório. O Senhor Saulo informa que passou um e-mail a respeito

da licitação da RNP, onde a previsão inicial é 20 Mega, expansível para 100 Mega por demanda e

em até dois anos, para atender a alguns Campi. Informa que saiu um decreto presidencial que

limita a contratação de link de internet de empresas privadas, em tese só poderia contratar de

empresas  públicas,  mas  impossibilidade  delas  (Embratel  /  RNP)  é  possível  a  contratação  de

empresas privadas. A Professora Hildonice retoma a explanação e diz que é preciso realizar aulas
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práticas  e visitas  em campo e que talvez seja necessário regulamentar  as  aulas práticas,  para

garantir o quantitativo mínimo e máximo, pois alguns dão muitas aulas práticas e outros não dão

nenhuma aula e as visitas técnicas é preciso limitar para que não se torne uma prática e o Instituto

não possa manter, devido à questão do orçamento. Explica que é preciso criar o Regulamento

Institucional no Núcleo de Acompanhamento de Egressos realizado pela DAE; implantar sistema

de acompanhamento (realizado pela DGTI); Avaliação dos cursos do IF Baiano com os arranjos

produtivos locais e regionais, com capacitação do docente prevista no orçamento 2015 da PROEN

(R$60.000,00);  empreendedorismo ao longo da formação dos discentes; analisar e reestruturar

periodicamente os Projetos Pedagógicos de Cursos; vincular os cursos de graduação com o mundo

do trabalho; promover curso de aperfeiçoamento para os egressos; promover o aperfeiçoamento

dos cursos internos promover eventos acadêmico socioculturais; Fala das ações de permanência e

êxito;  Registra que serão emitidos os relatórios trimestrais de acompanhamentos dos gestores.

Informa  que  foram  criadas  várias  minutas  que  serão  lançados  para  a  comunidade  ter

conhecimento.  Fica  definido  o  dia  15/12/2014  como  o  prazo  para  socialização  de  todos  os

documentos  para  a  comunidade  opinar  (os  Diretores  e  Diretoras  dividirão  o  material  em

subgrupos para as contribuições) e o dia 30/01/2015 para apresentação do estudo detalhado da

evasão e retenção por curso em cada Campus: EPTNM (últimos 3 anos) e graduação (últimos 04

anos). Informa que a PROEN fará a requisição de orçamento visando o atendimento de diversas

ações  da  Pró-Reitoria.  O  Professor  Nelson parabeniza  pelo  levantamento  e  trabalho  de

diagnóstico realizado pela PROEN. Registra que esse trabalho da PROEN foi todo acompanhado

pelos Diretores, Diretores Acadêmicos e Coordenadores de cursos. Destaca que desde 2012 estão

sinalizando as bolsas de iniciação científica e extensão, fomentando as atividades socioculturais,

artísticas, esportivas, entretanto como gostaria de saber com farão tudo isso com a atual matriz

curricular que possui 18 a 20 disciplinas por série? Na sua opinião com essa carga horária é

impossível implementar qualquer melhoria de qualidade do ensino com a atual carga horária que

os estudantes possuem. Ressalta que é importante discutir o quantitativo da carga horária e as

melhorias  do  ensino  considerando  a  atual  matriz  curricular  que  existe  hoje.  A  Professora

Lizziane informa que solicitou a  alteração a matriz  curricular  e  não foi  aprovado,  entretanto

baseado num decreto foram implantadas as alterações. O Grupo de Trabalho pensou no perfil dos

egressos; Alterou a carga horária de 45 horas semanais para 35 horas semanais e melhorou em

todos os sentidos, inclusive para os professores que estão com duas tardes livres, para planejar,

para  reunir  e  registra  que   inclusive  aumentaram  os  números  de  submissões  de  pesquisa  e
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extensão, entretanto, reconhece que é preciso alguns ajustes. O Professor Francisco Harley fala

da  experiência  no  Campus  Valença,  no  qual  montou-se  um  GT  para  reavaliar  o  Curso  de

Agroecologia e enxugar as ementas,  e  houve uma melhora substancial e os alunos terão dois

turnos livres; registra que esse é um dos motivos da evasão. O  Professor Aécio diz que outro

aspecto  a  ser  considerado  é  a  proporção  das  disciplinas  propedêuticas  e  profissionalizantes,

devido ao atendimento das questões de formação: conceituais, procedimentais e atitudinais e a

matriz  do  jeito  que  está  ou  estende  ou  equaciona  as  disciplinas  propedêuticas  e

profissionalizantes, ou interdisciplinariza o propedêutico para o profissionalizante, pois o aluno

quando ingressa ele quer ver o ensino médio que é realizado pelas escolas particulares, entretanto,

o curso é profissionalizante. É preciso readequar o perfil do estudante do IF Baiano. A Professora

Rita lembra a que a carga horária tem que ser dentro e fora da sala de aula. Ressalta que é preciso

colocar  a  atividade  artística  na  grade  curricular.  O  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  dos

Campi. A Professora Hildonice informa que a estruturação mínima já foi construída e apresenta a

sugestão de como o PPP deverá ser formatado; diz que os Campi serão responsáveis pela revisão

linguística e textual; registra, ainda, que apresentação é apenas uma orientação e que os Campi

estão livres para formular e adaptar os seus PPP's, devido as suas especificidades; Destaca que os

PPP's têm validade de dois anos, entretanto, deverão ser constantemente atualizados; Ressalta que

cada campus deverá ter uma CPA - Comissão Própria de Avaliação. Fica definido o prazo de

entrega dos PPP's para 30/03/2015, que deverão ser apresentados nos formatos editável, PDF e

impressa, para serem catalogados pela PROEN e cadastrado no Sistema, visando os processos

avaliativos  da  EPTMN.  Avaliação  e  desdobramentos  sobre  a  implementação  do  Plano

Individual de Trabalho Docente: A Professora Hildonice explica sobre  Plano Individual do

Trabalho Docente: são metas que o docente traça para o seu planejamento semestral de atividades,

para que a partir disso o gestor possa assinar a sua frequência e o que garante a realização dessas

atividades isso é o RIT – Relatório Individual de Trabalho; Registra que segundo o gabinete o

prazo  para  entrega  era  em  agosto/2014;  Estabelece  o  prazo  de  entrega  do  PIT  até  o  dia

20/11/2014. A Senhora A Senhora A Senhora Rosilene informa que incluiu no documento sobre

frequência que o docente deve estar no Campus por três dias, entretanto na Regulamentação da

Atividade Docente e na Lei 8.112/90  não tem previsão legal nesta condição e ressalta que talvez

seja necessário uma avaliação jurídica. A Professora Hildonice esclarece que cabe a cada órgão, a

cada Conselho normatizar a atividade docente; registra que recebeu um documento da CGU que

dentre  outras  ações  que  o  Instituto  foi  auditado,  eles  enxergaram como uma ação positiva  a
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normatização da atividade docente. Explica que na reunião de Catu o questionamento surgiu dos

gestores, em relação a como assinar a frequência dos docentes que só vão duas três vezes ao

Campus; Confirma que na normatização não há o item que informa quantos dias o docente deve

estar no Campus. Existe, inclusive um grupo de docentes que não atendem à carga horária mínima

de  atividade  docente.  A  Senhora  Rosilene frisa  que  há  previsão  para  qualquer  servidor  que

desenvolver  a  atividade  fora  do  ambiente  de  trabalho  registrá-la  em  um  boletim  que  será

construído,  entretanto  essa  não  é  uma  atividade  regra.  A  Professora  Hildonice registra  que

precisa da carga horária real dos docentes por Campus. Explica que a partir do momento que o

docente entregar o relatório individual do seu trabalho ele se responsabiliza pelas informações

prestadas e a entrega do RIT é a comprovação do d[seu plano de trabalho. A Professora Manoela

explica  que  fez  parte  da  Comissão  que  discutiu  a  Normatização  Docente  e  foi  um trabalho

exaustivo que durou cerca de dois anos, que passou pela Procuradoria, pelo Conselho Superior e

mostra-se surpresa quando se põe em dúvida a legalidade do Regulamento, pois não é mais uma

novidade  nos  IF's  do  país  inteiro.  A  Senhora  Rosilene que  não  questionou  a  legalidade  do

documento, mas que a sua dúvida foi somente em relação à quantidade de dias que o docente deve

estar em sala de aula. A Professora Hildonice destaca que como todo documento que está em

elaboração,  o  Regulamento  passará  por  alterações  /  adequações.  Demandas  específicas  dos

Campi:  Bom Jesus  da  Lapa:  O  Professor  Ariomar informa  que  a  demanda  específica  do

Campus era em relação ao orçamento e já foi tratado e esclarecido. Catu: O Professor Osvaldo

diz  que  tem dúvida  quanto  a  elaboração ou não do boletim de  serviço,  sobre  o  afastamento

integral  de  técnico-administrativo  para  capacitação;    sobre  o  processo  seletivo,  solicita  para

preparar  com uma antecedência  maior  e  poder  melhor  divulgar,  devido  ao  prejuízo  que  tem

causado  ao  Campus.  Fala  que  o  Campus  está  promovendo  um  curso  preparatório  de  pré-

aposentadoria,  coordenado pela  Chefe do NAGP,  Senhora Nilza,  que visa preparar  melhor as

pessoas para a aposentadoria, envolvendo a parte de psicologia,  empreendedorismo, motivação,

dentre outros aspectos, é voltado, primordialmente, para os que estão em vias dese aposentar e

extensivo  a  todos  os  interessados.  Informa  que  está  sendo  lançado  o  edital  do  Curso  de

Especialização em Educação Cientifica e Popularização das Ciências. O Professor Denilson diz

que em relação ao boletim de serviço vai solicitar que a Senhora  Rosilene oriente a todos na

reunião do dia seguinte; quanto ao afastamento do técnico administrativo, informa que ainda não

tem a figura  do técnico substituto,  mas que o afastamento integral  está  ocorrendo em alguns

Campi e cita como exemplo o médico do Campus Senhor do Bonfim; explica  que a DGP, a
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CPPD  e  a  CIS  já  estão  trabalhando  na  formatação  de  um documento  sobre  as  Políticas  de

Afastamento. Informa que tem Comissão que está realizando o regulamento da CPPD e a CIS já

estão  trabalhando para  escolha  dos  membros  para  a  eleição;  Esclarece,  que  no  dia  seguinte,

solicitará que a Senhora Franciane fale sobre a política de afastamento; sobre o Processo Seletivo

diz que estão trabalhando para planejar melhor e evitar problemas durante o PROSEL. A ideia é a

implantação de uma comissão permanente. Governador Mangabeira: A Professora Manoela diz

que a demanda que tinha era sobre orçamento, mas não tem como falar nesse momento e a outra

situação é a dificuldade com servidor na área financeira e relata que a partir  do dia 25/11 o

Campus estará sem responsável pelo financeiro, devido ao pedido de exoneração do servidor que

atua no setor e solicita o apoio de todos que possam disponibilizar algum servidor para ajudar e

informa que paga as diárias. O Professor Ariomar informa que também perderá dois servidores

de assistentes em administração pois passaram num concurso. O Professor Denilson solicita que

oficializem,  para  tentar  resolver  junto  à  DGP.  A  Professora  Rita informa  que  o  valor  do

PRONATEC deve ser empenhado até o dia 20/11. Guanambi: O Professor Roberto pergunta se

há alguma orientação quanto a padronização do Boletim de Serviço e o Professor Denilson diz

que o assunto será tratado amanhá na pauta da DGP. O Professor Roberto pede para estabelecer

critérios em relação às convocações feitas pela Reitoria e relata que já esgotou tudo que tinha

(diárias,  motorista)  e  pede  que  haja  um cronograma /  planejamento,  para  as  convocações.  O

Professor Denilson esclarece que este foi um ano bastante atípico e que entende que o ideal é que

seja  planejado,  mas  no  momento  é  preciso  trabalhar.  O  Professor  Aécio reforça  a  fala  do

Professor Roberto e pede que existam ações integradas, pois estão ocorrendo ações similares em

dias diferentes; solicita que haja um planejamento no sentido de realizar ações em conjunto para

diminuir  o  impacto  orçamentário  /  financeiro  nas  atividades  realizadas  pelos  docentes.  O

Professor Denilson ratifica que é um sacrifício momentâneo. Reconhece que a comunicação entre

as Pró-Reitorias não está alinhada, mas ressalta que haverá um diálogo neste sentido com vistas a

melhorar.  O  Professor Francisco Harley informa que as convocações são muito importantes,

entretanto com o orçamento que o Campus Valença possui hoje torna-se inviável. O  Professor

Denilson esclarece que em muitas convocações as diárias foram pagas pela Reitoria. O Professor

Ariomar informa que é importante criar os centros de videoconferência, para minimizar os custos

com os  deslocamentos.  O  Professor Marcelito ressalta  a  dificuldade do Campus Teixeira  de

Freitas  e  o  gasto  com diárias,  tendo  em vista  a  sua  localização  geográfica;  Registra  que  as

convocações são as mesmas para todos os Campi, entretanto os orçamentos são diferentes e a
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distância  é  algo  que  impacta  mais  ainda  no  orçamento  do  Campus.  A  Professora Hildonice

sugere que para os GT's se coloque o mínimo e o máximo de participantes e um reversamento por

Campus. O Professor Roberto pergunta se há uma previsão para as convocações dos Professores

Substitutos. O Professor Denilson esclarece que ainda não existe o documento que regulamentará

esta situação e que também não tem previsão de convocar, pois enquanto a situação que existe, de

utilizar percentuais a mais por Campus, não estiver resolvida, não haverá uma previsão. Explica

que após a publicação da Portaria ficou mais fácil redefinir os afastamentos. Em relação ao edital

de remoção, já existe resultado, mas o problema dos docentes é vaga. A planilha que foi solicitada

na última reunião possui inconsistências e a PROEN está trabalhando para verificá-las. Diz que a

Professora Hildonice recebeu as planilhas com projeção até 2020 e ressalta que tem Campi que

estão com incongruência. A Professora Manoela ressalta que a planilha preenchida baseada em

uma projeção. O  Professor Denilson esclarece que a inconsistência da planilha é em relação à

carga horária. As informações não chegam numa qualidade que possa utilizar para contratar. O

Professor Nelson registra que não é a planilha que está errada, mas sim a metodologia que foi

colocada na reunião que quando projeta a carga horária cai pela metade. O Professor Denilson

explica  que  não  é  a  projeção  que  está  causando  problema  e  sim  a  carga  horária  atual.  A

Professora Hildonice informa que não pode trabalhar com a planilha existente e solicita que

coloque a informação das vagas reais que o Campus estão precisando. O  Professor Denilson

esclarece que o que foi preenchido em 2014 é o real. A Professora Hildonice diz que não está

real.  O  Professor Marcelito explana sobre  as  necessidades  do Campus Teixeira  de  Freitas  e

Medeiros Neto. O Professor Aécio pontua que é importante convocar as pessoas que alimentaram

a planilha  para  explicar  o  motivo  das  projeções  e  sanar  as  dúvidas  e  o  Professor Denilson

esclarece que a planilha está sendo avaliada por uma equipe e após as análises, os responsáveis

serão convocados. O Professor Aécio informa que precisa priorizar a contratação para o início do

ano letivo.  O  Professor Denilson explica  que  eles  têm trabalhado com a força  tarefa  que  a

Reitoria dispõe.  A  Professora Hildonice diz que precisa  entender a  metodologia  utilizada na

planilha,  para  poder  emitir  opiniões.  O  Professor  Denilson explica  que  a  planilha  traz  a

informação das vagas reais e da projeção. A Professora Hildonice esclarece que precisa do que é

vagas reais para concursos eminentes. Itapetinga: solicitou para falar na reunião do dia seguinte.

Santa Inês:  O  Professor Nelson solicita uma visita técnica do Engenheiro de Segurança, para

realizar a revisão de todos os processos de insalubridade. Senhor do Bonfim: O Professor Aécio

sinaliza a necessidade de fazer os registros dos cursos da EAD nos Conselhos, urgente, pois já tem
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estudantes que estão solicitando as declarações de conclusão.  Teixeira de Freitas: O Professor

Marcelito fala sobre a dominialidade da área para o Campus Teixeira de Freitas e do Campus

Medeiros Neto diz que, apesar de ter a dominialidade, precisa que o Estado passe a prestação de

contas da obra que foi realizada, concluindo o que falta realizar. O  Senhor Sílvio destaca que

precisa realizar a parte de infraestrutura toda, elétrica,  hidráulica e sanitária,  e que precisa de

projeto elétrico, bem como a aprovação da COELBA e depois executar e ressalta que a COELBA,

normalmente,  demora  para  aprovar  o  projeto.  O  Professor  Marcelito solicita  que  seja

providenciado o projeto e a interligação interna da infraestrutura, pois já existe estudo de demanda

com previsão de docente e PPC pronto; destaca que o prédio está pronto e já está sofrendo ações

do tempo por falta de uso; registra que é preciso que a Reitoria encaminhe o documento para

iniciar o projeto de elétrico. Esclarece, ainda, sobre as demandas do Campus Teixeira de Freitas

em relação a planilha, pois para dar condições de boas notas na avaliação do curso é preciso ter a

dominialidade. O outro ponto é sobre a logística que envolve as visitas ao Campus, diz que tem

quatro anos reclamando da mesma coisa, pois quem vai a Teixeira de Freitas pensa que Porto

Seguro é próximo e explica que a distância é de 210 km. Ocorre que as pessoas vão para Porto

Seguro  e  querem  que  o  Campus  Teixeira  de  Freitas  vá  lá  buscá-las.  Entretanto,  é  preciso

planejamento,  pois  tudo  isso  gera  custo  e  pode  acontecer  de  em algum momento  não poder

atender às solicitações. O Professor Ariomar informa que o Campus Bom Jesus da Lapa passa

pelo mesmo problema, pois estão a 400 km do aeroporto mais próximo de Lapa, que são cinco

horas de viagem. Recomenda que o deslocamento para Bom Jesus da Lapa seja realizado em

ônibus leito e carro oficial.  O  Senhor Sílvio registra que a questão de Medeiros Neto requer

urgência e força tarefa de todos inclusive do projeto da CONDER e informa que vai solicitar para

reiterar o ofício que até hoje eles não responderam.  Uruçuca:  O  Professor Euro destaca que

quando o Campus pensou em realizar os projetos para 2015, visando os  Cursos de Agroecologia e

Gestão  de  Turismo,  relata  que  a  ideia  era  fazer  um  projeto  junto  com  os  coordenadores,

professores com o aval do setor de Engenharia , mas houve uma orientação da CGU sinalizando a

impossibilidade e mostra-se preocupa, pois não foi contemplado e agora é preciso pensar qual

ação será realizada.  O Senhor Sílvio ressalta a contratação de projeto não é com aval, mas sim

com a participação do Setor de Engenharia. Diz que a recomendação da TCU é para não aderir a

atas. Não há proibição para contratar projetos, pois o projeto é específico. A sugestão é fazer o

termo de referência e contratar empresa para o projeto. Valença: O Professor Francisco Harley

diz que é impossível  trabalhar sem dominialidade,  pois  não dá para se planejar;  solicita  para
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aplicar a metodologia da compra compartilhada e pede que a Reitoria divulgue as Intenção de

Registro de Preço – IRP's. O Senhor José Virolli esclarece que esse ano não foi feita pela falta de

tempo e ainda para cumprir o prazo de empenho 20/11/2014 e a saída era a Ata de Registro de

Preço. Haverá um encontro de encerramento que será realizado por Leandro e Diogo e depois

haverá de compras e contratos, para alinhar. O Professor Francisco Harley agradece ao Professor

Delfran pelo empenho da Pró-Reitoria de Pesquisa, para confecção e lançamento do livro “As

raças porcinas e iberoamericanas” da Professora Olímpia. O Professor Denilson informa que o

Professor Geovane fará uma convocação do Colegiado para o dia 28/11/2014 e que está definindo

a pauta para divulgar o documento de convocação e solicita que ninguém agende compromisso

para esta data.  Nada mais havendo a registrar, o  Professor O Professor Denilson declarou por

encerrada a reunião às dezoito horas e cinquenta e dois minutos e solicitou que fosse lavrada a

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Ana Paula Marques de Figueredo,

Secretária  de  Apoio  aos  Órgãos  Colegiados  Superiores,  e  pelos  membros  do  Colégio  de

Dirigentes. Salvador, 18 de novembro de 2014.

Participantes:

Denilson Santana Sodré dos Santos ______________________________________

Aécio José Araújo Passos Duarte ______________________________________

Ariomar Rodrigues dos Santos ______________________________________

Delfran Batista dos Santos ______________________________________

Diego Aquino Nogueira ______________________________________

Euro Oliveira de Araújo ______________________________________

Francisco Harley de Oliveira Mendonça ______________________________________

Hildonice de Sousa Batista ______________________________________

Itamar Antônio Cardoso Costa Júnior ______________________________________

José Virolli Chaves ______________________________________

Kelly Cristina Brito de Jesus ______________________________________

Lizziane da Silva Argolo ______________________________________

Manoela Falcon Silveira ______________________________________
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Marcelito Trindade Almeida ______________________________________

Nelson Vieira da Silva Filho ______________________________________

Osvaldo Santos de Brito ______________________________________

Rita Vieira Garcia ______________________________________

Roberto Carlos Santana Lima ______________________________________

Rosilene Alves da Silva ______________________________________

Saulo Leal dos Santos ______________________________________

Sílvio Pereira Góis ______________________________________

Ana Paula Marques de Figueredo ______________________________________


