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

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sala de

reuniões da Reitoria, às oito horas e trinta minutos, 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);  DELFRAN BATISTA DOS SANTOS

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

Desenvolvimento Institucional); LUÍS HENRIQUE GOMES (Representante dos Diretores Acadêmicos);

ERASTO VIANA SILVA GAMA (Representante dos Coordenadores de Pesquisa); MATEUS RIBEIRO

DA  SILVA  DE  MELO  (Representante  Discente  –  Educação  Básica);  DRENNER  MATOS  ROMA

(Representante  Discente  –  Educação  Superior);  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).  DO  OBJETIVO  E  DOS

INFORMES INICIAIS - A reunião teve como objetivo tratar da seguinte pauta: Eleição do Presidente

do Conselho; Elaboração da Minuta do Regimento Interno; e Definição do cronograma anual de

reuniões.  A professora  Camila  Santana,  Pró-Reitora  de  Ensino,  fez  a  abertura  dos  trabalhos,

oportunidade na qual justificou a retificação realizada na portaria da composição do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão. Reiterou que em razão do erro na portaria inicial, não houve quórum

suficiente para realização dos trabalhos na primeira reunião convocada. Dando continuidade, foi

realizada a cerimônia de posse dos conselheiros, com a entrega e assinatura dos termos lavrados e

assinados pelo professor Denilson Santana, Reitor Substituto. Na sequência, a professora Camila

anunciou  os  pontos  de  pauta  da  reunião  e  solicitou  que  os  conselheiros  fizessem uma breve

apresentação.  Logo  após,  apresentou  a  definição  do  Conselho,  composição  e  competências,
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segundo  o  regimento  geral  do  IF  Baiano.  Na  sequência,  a  Pró-Reitora  de  Desenvolvimento

Institucional,  Rosemeire  Baraúna,  apontou  a  necessidade  de  que  os  conselheiros  discutam as

possibilidades de ampliação das competências de atuação do conselho, avaliando a necessidade de

incluir outras funções além da consultiva, a exemplo da deliberativa, normativa e propositiva, as

quais não são, no momento, prerrogativas do CEPE do IF Baiano. A esse respeito, a Professora

Camila sinalizou a necessidade de emissão de um documento do conselho solicitando a alteração

do Regimento Geral. O Professor Carlindo e o professor Erasto demonstraram preocupação com a

possibilidade de uma sobreposição da função deliberativa no âmbito da instituição, que, segundo

eles, pode gerar um conflito. Junio ressaltou a necessidade de que o Regimento Geral explicite no

item que trata da composição do CEPE a questão da eleição dos suplentes. A Professora Elielma

destacou que o Regimento Geral deve prever, ainda, os mecanismos de recomposição, nos casos

em  que  os  representantes  dos  cargos  comissionados  sejam  dispensados/exonerados.  A  este

respeito, sinalizou que o regimento pode sinalizar a possibilidade de uma lista de até 3 suplentes.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO – A Professora Camila, na sequência, apresentou

o ponto da pauta e disse que em comum acordo, os pró-Reitores deliberaram pela apresentação do

nome da professora Rosemeire Baraúna para assumir a presidência do Conselho. Segundo ela, a

referida indicação teve como pressuposto ser a PRODIN a instância responsável por realizar a

articulação das atividades finalísticas da instituição. A professora Rosemeire disse que se trata de

um contrassenso a PRODIN assumir um Conselho eminentemente de ensino, pesquisa e extensão.

Disse que não considera coerente que a PRODIN assuma um conselho que possui matérias tão

específicas. O professor Luiz Gomes, Diretor Acadêmico, ressaltou que a perspectiva de atuação

articuladora  habilita  a  PRODIN  a  conduzir  o  conselho.  O  professor  Erasto  ressaltou  que  a

capacidade articuladora da PRODIN pode ser útil neste primeiro momento, considerando que o

conselho está em processo de estruturação. Na sequência, foi realizada a eleição do presidente,

tendo  sido  obtidos  os  seguintes  votos:  Professora  Rosimeire  (04);  Professor  Carlindo  (03)  e

Professor Delfran (01). Diante da votação, a professora Rosemeire Baraúna foi eleita presidente,
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assumindo, na sequência, a condução dos trabalhos. Antes de passar ao próximo ponto da pauta, o

professor Erasto juntamente com outros conselheiros fizeram ponderações sobre a necessidade de

rotatividade de pró-reitores na presidência do conselho, em virtude das outras atribuições que estes

possuem. DISCUSSÃO DA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO – A presidente do Conselho,

deu continuidade aos trabalhos, passando à apresentação da minuta iniciada na última reunião. O

trabalho foi feito de forma compartilhada, mediante a disponibilização do arquivo no google drive.

No que se refere à natureza e finalidade, foi proposto que o conselho encaminhe à PRODIN a

solicitação  de  que  o  CEPE também seja  propositivo,  mediante  uma ratificação do Regimento

Geral.  Outro  ponto  evidenciado  pela  professora  Elielma  foi  a  necessidade  de  definição  dos

conselheiros  suplentes.  Em relação ao funcionamento,  foram definidas as  seguintes  estruturas:

presidência, vice-presidência, secretaria, plenária de conselheiros e câmaras de ensino, pesquisa e

extensão. A conselheira Genielle apontou a necessidade de inclusão das Comissões Especiais. A

presidente  Rosemeire  ressaltou  que  as  comissões  especiais  não  devem compor  a  estrutura  do

conselho, considerando que elas buscam o atendimento de demandas específicas, podendo fazer

parte das agendas de trabalho das câmaras. A respeito do funcionamento da presidência, deliberou-

se que as suas atribuições serão desenvolvidas de forma colegiada com a vice-presidência. Em

relação à secretaria,  os conselheiros, por unanimidade, apontaram que a Secretaria dos Órgãos

Colegiados  deverá  disponibilizar  servidor  para  assessorar  as  atividades  do  CEPE.  Dando

continuidade, passou a se discutir a seção referente às atribuições dos membros do conselho, tendo

sido definidas em conformidade com o Regimento Geral do IF Baiano. Logo após, passou a se

debater a constituição das câmaras, no tocante ao quantitativo de conselheiros e à presidência.

Como presidentes de cada câmara, foram definidos os Pró-Reitores. Em relação às quantidade de

membros, a câmara de ensino ficou composta por 5 (cinco) conselheiros; a câmara de pesquisa e

inovação por 4 (quatro) conselheiros;  e a câmara de extensão por 4 (quatro) conselheiros. Em

relação à periodicidade das reuniões, os conselheiros, também de modo unânime, deliberaram para

que ocorram de forma bimestral, cabendo ao conselho já eleger o cronograma anual de reuniões. A
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reunião foi interrompida às dezessete horas, ficando combinado o retorno às oito horas e trinta

minutos do dia trinta de março. 2º DIA DE ATIVIDADES - A reunião foi retomada às oito horas e

quarenta minutos,  na sala de reuniões da Reitoria,  com a discussão acerca da metodologia de

reunião da plenária do CEPE. A presidente do CEPE, Prof. Rosimeire, defendeu que a instalação

das câmaras deverá preceder da existência de quórum mínimo de cinquenta por cento. A presidente

solicitou que constasse em ata o encaminhamento relativo à elaboração de formulário para emissão

de pareceres e requerimentos do CEPE, bem como de modelo de declaração para comprovação de

participação de conselheiros às reuniões. No tocante ao item relativo à eleição dos membros do

CEPE, os conselheiros incluíram na minuta do regimento artigo que restringe a candidatura de

servidores e alunos em mais de uma cátedra. Na sequência, foram construídos os artigos referentes

às disposições finais e transitórias do regimento. No turno vespertino, o CEPE se deteve a elaborar

o Calendário de Reuniões  para o ano de dois mil  e  dezessete,  tendo sido definidas  5 (cinco)

reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária. Não havendo nada mais a tratar, lavrou-se a presente

ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes. Salvador, trinta de março de

dois mil e dezessete.

_____________________________________
Camila Lima Santana e Santana

_____________________________________
Genielli França da Silva

_____________________________________
Carlindo Santos Rodrigues

_____________________________________
Junio Batista Custodio

_____________________________________
Delfran Batista dos Santos

_____________________________________
Luís Henrique Gomes

_____________________________________
Drenner Matos Roma

_____________________________________
Mateus Ribeiro da Silva De Melo

_____________________________________
Elielma Santana Fernandes

_____________________________________
Rosemeire Baraúna Meira de Araújo

_____________________________________
Erasto Viana Silva Gama

_____________________________________
Rafael Oliva Trocoli
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