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ATA - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAIANO (IF BAIANO).

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sala de reuniões do

Gabinete da Reitoria, às nove horas, os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a

seguir relacionados:  CAMILA LIMA SANTANA E SANTANA (Pró-Reitora de Ensino); CARLINDO

SANTOS RODRIGUES (Pró-Reitor de Extensão); MARIA IRAILDES SILVA DE ALMEIDA MATIAS

(Representante do Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação); ROSEMEIRE BARAÚNA MEIRA DE ARAÚJO

(Pró-Reitora  de  Desenvolvimento  Institucional);  RAFAEL  OLIVA  TROCOLI  (Representante  dos

Coordenadores de Extensão); ELIELMA SANTANA FERNANDES (Representante Docente) ; GENIELLI

FRANÇA DA SILVA (Representante  dos  Técnicos  Administrativos  em Educação);  JUNIO  BATISTA

CUSTODIO  (Representante  dos  Técnicos  Administrativos  em  Educação);  JOSÉ  RODRIGUES  DE

SOUZA FILHO  (Representante  das  Coordenações  de  Pesquisa)  FELIZARDA VIANA BEBÉ

(Representante  Docente)  e  JOÃO  LUÍS  ALMEIDA  FEITOSA  (Representante  dos  Diretores

Acadêmicos).  DO  OBJETIVO  E  DOS  INFORMES  INICIAIS -  A conselheira  Rosimeire,

presidente do CEPE, realizou a abertura dos trabalhos, listando os pontos de pauta e dando boas-

vindas  ao conselheiro  José  Rodrigues  (representante  da  Coordenação de  Pesquisa  do  Campus

Catu). Informou que já foram realizadas duas reuniões do conselho; que a primeira não foi tomada

como uma reunião oficial,  considerando a falta de alguns membros do Conselho, em razão de

inconsistência na portaria. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA – O conselheiro

Junio realizou a leitura da ata da reunião anterior,  não havendo modificações,  os conselheiros

declararam a ata aprovada. LEITURA DA MINUTA DO REGIMENTO GERAL – A presidente

do Conselho deu continuidade aos trabalhos, com a leitura da minuta construída na última reunião.

No item referente à composição, foi apontado pelo prof. José Rodrigues a necessidade de separar o
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inciso que trata das representações das coordenações de pesquisa e extensão, a fim de garantir uma

redação mais enxuta ao documento. O conselheiro João destacou, ainda, ser precípua a vinculação

de  um  (01)  representante  da  Coordenação  de  Ensino.  A presidente  disse  que  tratam-se  de

proposições  a  serem levadas  pelo  Conselho  à  comissão  de  revisão  do  regimento  geral  do  IF

Baiano, documento ao qual o regimento do CEPE deve ser submisso. Junio sugeriu que a redação

dos incisos que trata da composição seja revista, considerando que do modo atual, abre-se margem

para  qualquer  representante  das  referidas  coordenadorias/diretorias  se  candidatarem  e  não

necessariamente os coordenadores. Os conselheiros João e Camila assinalaram que será necessária

a  discussão  de  uma  metodologia  para  escolha  do  representante  das  Diretorias  de  Ensino,

considerando que ainda há uma vaga em aberto. Em relação ao parágrafo que trata do tempo de

antecedência das convocações, a presidente, tendo em vista solicitação da secretaria, pediu que

para as reuniões extraordinárias fosse revisto o tempo mínimo de quinze (15) dias.  A esse respeito,

houve concordância  dos  conselheiros,  tendo  sido  acrescido  parágrafo  específico  que  trata  das

convocações para estas reuniões, ressaltando que as mesmas poderão ser convocadas em qualquer

tempo. A Professora Camila apontou que seria interessante que as reuniões das câmaras contassem

com  a  maioria  dos  membros.  A presidente,  por  sua  vez,  revelou  o  entendimento  de  que  o

percentual de cinquenta por cento (50%) apontado já atende a contento. A conselheira Genielli

sinalizou  a  falta  de  dispositivo  regimental  tratando  do  encaminhamento  dos  processos  dos

interessados até a secretaria do CEPE. A esse respeito, houve questionamentos dos conselheiros

quanto ao papel do CEPE. Diante disso, foi sugerido pela Presidente e pela conselheira Genielli a

inclusão de parágrafo único, no artigo que trata da análise de processos, ressaltando que somente

serão  analisados  pelo  CEPE  processos  oriundos  dos  órgãos  discriminados  no  artigo  31.  O

conselheiro João questionou a realização de todo o processo eleitoral  em apenas uma data.  A

conselheira Rosimeire considerou que isso torna o processo mais objetivo. A conselheira Felizarda

fez um questionamento relativo à tramitação relacionada ao pedido de regulamentação das Feiras

Agroecológicas no IF Baiano, indagando se seria papel do CEPE tratar dessa questão. Rosimeire e
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Carlindo lhe responderam, assinalando que a demanda deverá ser  encaminhada inicialmente à

PROEX. Concluída a leitura do Regimento, com as devidas modificações, a presidente informou

que  na  sequência  apresentaria  aos  membros  do  Conselho  não  presentes  na  última  reunião  o

calendário de reuniões, e discutirá os mecanismos para recomposição do conselho, no tocante à

vacância  da  cátedra  de  diretor  acadêmico,  em virtude  da  saída  do  professor  Luís  Gomes,  do

Campus Itapetinga. A esse respeito, observou-se a necessidade de inclusão de parágrafo no item da

composição,  tratando do mecanismo de escolha do novo membro da respectiva cátedra,  até  a

finalização do mandato. Por consenso, definiu-se que competirá à plenária a definição do referido

mecanismo. A respeito da escolha do representante dos diretores acadêmicos, o conselho deliberou

que acontecerá na reunião que a PROEN realizará na próxima semana. Na sequência, a professora

Rosimeire  apresentou  o  cronograma de  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  para  o  ano.  Não

havendo nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por

todos os presentes. Salvador, onze de maio de dois mil e dezessete.

_____________________________________
Camila Lima Santana e Santana

_____________________________________
Genielli França da Silva

_____________________________________
Carlindo Santos Rodrigues

_____________________________________
Junio Batista Custodio

_____________________________________
Maria Iraíldes de Almeida Silva Matias

_____________________________________
     João Luís Almeida Feitosa

_____________________________________
Felizarda Viana Bebé

_____________________________________
Rafael Oliva Trocoli

_____________________________________
Elielma Santana Fernandes

_____________________________________
             Rosemeire Baraúna Meira de Araújo

_____________________________________
José Rodrigues de Souza Filho
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