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CONTINUAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO

IF BAIANO

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às  nove horas, na Sala de
Reunião da Reitoria do IF Baiano, situado à Rua do Rouxinol, 156, nesta cidade de Salvador,
capital do Estado da Bahia, realizou-se a Reunião do Conselho Superior, sob a presidência
do Professor Geovane Barbosa do Nascimento, Reitor deste Instituto e na presença dos
seguintes Conselheiros:  Aureluci Alves de Aquino, Sayonara Cotrim Sabioni, Eberson
Luís  Mota  Teixeira  e  Eduardo  dos  Passos  Belmonte,  Representantes  dos  Docentes;
Carlito José de Barros Filho, Dustin Justiniano de Santana Fonseca, Clóvis Costa dos
Santos  e  Leurismar  Marques  Ferreira,  Representantes  dos  Técnicos  Administrativos:
Odair Campos Santos Junior e Jeferson Conceição Santos, Representantes dos Discentes
–  Ensino  Médio;  Giliarde  Alves  dos  Reis  e  Phablo  Alexandre  Lucas  Angelim,
Representantes  dos  Discentes  –  Ensino  Superior;  Cristiane  Leal  da  Silva  e  Roberto
Ferreira  Rodrigues  -  Representantes  dos  Egressos;  Marcelito  Trindade  Almeida,
Manoela  Falcon,  Ariomar  Rodrigues  dos  Santos,  Lizziane  da  Silva  Argolo,
Representantes dos Diretores Gerais; e  Weliton Cley Bispo do Rosário,  Representante da
Seção Sindical. Observa-se o que segue: a Conselheira Soraya Luiza Correia dos Santos,
Representante  das  Entidades  dos  Trabalhadores,  apesar  de  confirmar  presença,  esteve
ausente  sem  justificativa.  O Conselheiro Paulo  José  Cintra  Santos,  representante  das
entidades Patronais, chegou atrasado. Ausências justificadas: Welliton Rezende Hassagawa,
Maria Neusa de Lima Ferreira,  Aécio José Araújo Passos Duarte e Cátia Cilene Farago.
Abertura  da  Reunião:  o  Presidente  do  Conselho  Superior,  o  Professor  Geovane
Nascimento, declarou aberta a sessão, após verificação do quórum mínimo. Apresentou a
Professora Jane Geralda e o Professor Leandro Santos Peixouto. Em seguida, iniciou a pauta
da reunião.  ITEM N) Apreciação do Projeto Pedagógico de Curso do Curso (PPC) de
Licenciatura em Química, do Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi, aprovado
pela  Resolução  nº  27/2014,  ratificada  pela  Resolução  nº  42/2014  –  Processo  nº
23330.000251/2014-61 -  (Assessoria  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  /  Coordenadora  de
Curso:  Jane  Geralda  Alves  Ferreira).  O  Conselheiro  Relator:  Eberson  Teixeira.  A
coordenadora de curso Srª Jane Geralda Alves Ferreira apresentou o Projeto e destacou a
Resolução 02, fevereiro de 2002 do Conselho de Educação. O relator Profº Eberson Teixeira
fez a leitura da sua relatoria, com a demonstração de seus fundamentos, e chamou atenção
para as cargas horárias das disciplinas de Química e Práticas Pedagógicas sendo seu voto
favorável  à  aprovação  do  PPC.  Salientou  a  importância  de  rever  a  disciplina  Libras.  A
coordenadora Jane disse não vê esse PPC como ponto finalizado e que as alterações menores
poderão  ser  feitas.  A Conselheira  Manoela  falou  da  importância  da  disciplina  Libras  e
sugeriu alteração para inserir a disciplina no terceiro semestre e não no sexto. O Presidente
solicitou que a coordenadora Jane informasse o que poderia ser acatado no momento.  A
coordenadora Jane disse que as cargas horárias das optativas e a sugestão da conselheira
Manoela.  Deliberações: a)  organização  das  cargas  horárias  das  disciplinas  optativas;  b)
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disciplina Libras  alterando para o terceiro semestre.  O Presidente colocou em votação a
alteração do Projeto Pedagógico de Curso do Curso (PPC) de Licenciatura em Química, do
Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi. Sendo aprovado por unanimidade, de acordo
com as deliberações do CONSUP. O Presidente pediu para a Conselheira Manoela Falcon
para presidir a reunião, em virtude do mesmo precisar se ausentar por algumas horas.ITEM
M)  Apreciação  da  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Bacharelado  em
Engenharia Agronômica, do Instituto Federal Baiano – Campus Guanambi, aprovado
“ad referendum” pela Resolução nº 21/2014, ratificada pela Resolução nº 41/2014 –
Processo nº23330.000285/2014-56 (Assessoria – Pró-Reitoria de Ensino / Coordenador
de  Curso:  Leandro  Santos  Peixouto)  -  Conselheiro  Relator:  Ariomar  Santos.  O
coordenador de curso Profº Leandro Santos Peixouto apresentou as alterações do Projeto. O
relator  Profº  Ariomar  Santos  fez  a  leitura  da  relatoria,  com  a  demonstração  de  seus
fundamentos, sendo seu voto favorável à aprovação do PCC. Disse que alguns pontos da
relatoria  foram atendidos  e  solicitou  que  as  demais  alterações  fossem contempladas  nos
próximos  PPC's.  A  Presidente  Substituta  abriu  para  discussão.  Após  discussões  e  a
apreciação da alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia
Agronômica,  do  Instituto  Federal  Baiano  –  Campus  Guanambi.  Sendo  aprovado  por
unanimidade. I) Aprovação da Minuta do Programa de Qualidade de Ensino (Combate
à Evasão e Retenção) – Processo nº 23327.000537/2015-87. A Presidente Substituta abriu
para discussão. A Conselheira Aureluci disse que não verificou clareza no documento.  A
Conselheira Manuela disse que verificou o documento e pontuou que ele está teórico, para
não generalizar. O Conselheiro Giliarde chamou atenção para alguns pontos da minuta que
estão  direcionados  para  alguns  níveis,  a  exemplo  dos  programas  e  ações  de  criação  de
estratégias para melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes da EPTNM. O Reitor
voltou  a  presidir  a  reunião  e  agradeceu  a  conselheira  Manoela  Falcon.  O  Conselheiro
Giliarde verificou a necessidade de correção ortográfica, uniformização de nomenclatura e
apresentação de siglas sem antes apresentar por extenso e o direcionamento específico em
alguns casos para o nível médio. Questionou sobre a ferramenta redmine e mencionou que o
documento trata da criação de uma comissão. O Presidente concordou com as colocações do
conselheiro  Giliarde.  A Conselheira  Sayonara  sugeriu  alteração  do  nome  da  minuta  de
Programa  para  Política.  Deliberações: a)  alteração  do  nome  da  minuta  de  Programa de
Qualidade de Ensino (Combate à Evasão e Retenção) para Política de Qualidade de Ensino
do IF Baiano; c) ampliação do Programa para nível superior; d) correções ortográficas; e)
supressão da ferramenta redmine; f) alteração da redação do tópico 6, 5º parágrafo, onde se
lê “Para tanto deverá ser designada uma Comissão para a criação...” leia-se “Para tanto,
caberá à Diretoria Acadêmica de cada Campus definir a criação...”. O Presidente colocou em
votação a aprovação do Programa de Qualidade de Ensino (Combate à Evasão e Retenção).
Sendo aprovado por unanimidade, de acordo com as deliberações do CONSUP. O Presidente
informou  que  recebeu  um  ofício  do  Campus Guanambi,  solicitando  adiamento  do
reconhecimento do curso Análise Desenvolvimento de Sistemas - ADS em virtude de greve.
Em seguida  leu o ofício  encaminhado pelo gabinete  em resposta  ao  Campus.  ITEM J)
Aprovação da Minuta de Instrução Normativa das Atribuições das Coordenações dos
Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Baiano – Processo nº
23327.000536/2015-32 (Assessoria da Pró-Reitoria de Ensino):  O Presidente abriu para
discussão.  A Conselheira  Sayonara solicitou  correção  no  inciso  XX,  do  art.  3º,  para  –
possibilitar a circulação das informações oficiais e de eventos relativos ao curso, de forma
clara e objetiva, entre os interessados. O Conselheiro Carlito sugeriu a alteração no capítulo
IV, incluindo o texto - quanto se trata dos pré-requisitos para eleição, tem que se rever a
normatização didática e quando se trata da carga horária, tem que rever a normatização da
atividade  docente.  Deliberações: a)  correção  do  inciso  XX,  Art.  3º,  onde  se  lê  “das
informações”  leia-se  “as  informações”;  b)  alteração  no  capítulo  IV,  incluindo  o  texto  -
quanto se trata dos pré-requisitos para eleição, tem que se rever a normatização didática.

 2/5

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90



Quando se trata da carga horária,  tem que rever a normatização da atividade docente. O
Presidente colocou em votação a aprovação da Instrução Normativa das Atribuições das
Coordenações dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IF Baiano.
Sendo  aprovada,  de  acordo  as  deliberações  do  CONSUP.  Um  voto  de  abstenção  do
conselheiro Eberson . ITEM K) Aprovação da Minuta do Regulamento do Programa de
Tutoria  Acadêmica dos Cursos  da Educação Profissional  Técnica  de Nível  Médio  e
Graduação do IF Baiano Processo nº 23327.000534/2015-43 (Assessoria da Pró-Reitoria
de Ensino): O Presidente abriu para discussão. O Conselheiro Eduardo chamou atenção para
o inciso I, do art. 9º, que designa os (as) professores (as) tutores (as) por turmas. Sugeriu a
exclusão do termo “por turmas” e incluir o termo “por alunos (as)”. O Conselheiro Giliarde
concordou com Eduardo. A Conselheira Sayonara disse que não caberia essa situação para
Graduação. A Conselheira Manuela disse não vê diferença nas tutorias do Nível Médio e
Graduação.  O Presidente  solicitou  retificação da  numeração dos  incisos  do artigo  7º.  O
Conselheiro Ariomar sugeriu que mantenha o art.  9º, visto que é experiência do instituto
como no todo. O Presidente colocou em votação a exclusão da palavra turma (s) do inciso I,
do  art.  9º  e  a  substituição  da  palavra  turma  (s)  nos  incisos  II  e  IV  do  art.  9º,  sendo
“respectivos por estudantes tutorados” e “dos estudantes”. A supressão no artigo 11 – Da
relação tutor (a) – Turma. No inciso I, art. 8º excluir o termo “para a turma”. Colocou em
votação, com 15 votos favoráveis e 04 abstenções. Sendo aprovado. Colocou em votação a
possibilidade de inclusão dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) para atuar como
tutor juntamente como os docentes. Sendo 01 contra, 15 favoráveis e 04 abstenções. Sendo
aprovado. Deliberações: a) retificação da numeração dos incisos do artigo 7º; b) o inciso I,
do Art. 8º, excluir “para a turma”; c) o inciso I, do Art. 9º onde se lê “turma (s)” leia-se “e
respectivos estudantes tutorados”; d ) no inciso IV, do Art. 9º onde se lê “turma (s)” leia-se
“dos estudantes”; e) A supressão no artigo 11 – Da relação tutor (a) – Turma; f) verifique a
possibilidade de inclusão dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) para atuar como
tutor. O Presidente colocou em votação a aprovação do Regulamento do Programa de Tutoria
Acadêmica dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Graduação do IF
Baiano. Sendo aprovado, de acordo com as deliberações do CONSUP. ITEM L) Aprovação
da  Minuta  do  Programa  de  Nivelamento  e  Aprimoramento  da  Aprendizagem  –
Processo  nº  23327.000538/2015-21. O  Presidente  abriu  para  discussão.  A Conselheira
Aureluci sugeriu alteração no item 5.1, letra d, suprimir a frase “de forma concomitante as
aulas regulares”. Após discussões, colocou em votação a sugestão da conselheira Aureluci.
Sugestão aprovada. O Conselheiro Giliarde questionou sobre a alínea a do item 5.3. Após
discussão,  ficou  mantida  a  mesma  redação  do  item.  Deliberação: a) item  5.1,  letra  d,
suprimir  a  frase  “de  forma  concomitante  as  aulas  regulares”.  O  Presidente  colocou  em
votação  a  aprovação  do  Programa  de  Nivelamento  e  Aprimoramento  da  Aprendizagem.
Sendo aprovado por unanimidade, de acordo com as deliberações do CONSUP. O Presidente
falou  sobre  a  necessidade  de  voltar  a  discutir  o  Regulamento  da  CPA e  fazer  algumas
alterações que melhorará o processo de recredenciamento. Em seguida, passou a palavra para
o professor José Alberto. O Professor José Alberto falou sobre recredenciamento, alteração
na composição da CPA, SINAES e da importância de aprovação das alterações sugeridas. O
Conselheiro  Carlito  apresentou  as  alterações  referentes  aos  artigos  a  seguir:  a)  art.  2º
acrescentar a sigla  EPTNM; b) art. 4º alterar a redação para - A CPA deverá promover a
avaliação institucional obedecendo às seguintes dimensões (Art. 3º da Lei nº 10.861, que
institui  o  SINAES);  c)  acrescentar  no art.  4º,  o  inciso XI  -  Embora  não seja  objeto  da
avaliação dos SINAES, a CPA também promoverá a avaliação da EPTNM, com vistas a
subsidiar o planejamento estratégico do IF Baiano; d) acrescentar no art.  5º, o § 4º - Os
membros referidos nos incisos III e IV atuarão individualmente no âmbito das atividades
voltadas ao respectivo nível que representa e renumerar demais parágrafos; e) substituir no
IV, § 11, do Art. 5º - “sua realização” para “suas realizações”; f) no art. 6º alterar a redação
para  -  A CPA de  cada  Campus  tem  por  objetivo  conduzir  os  processos  internos  de
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autoavaliação institucional do IF Baiano e sistematizá-los em relatórios parciais (campus), a
partir  dos  quais  será construído  um relatório  final  (IF Baiano)  a  ser  encaminhado ao(a)
Pesquisador(a)  Institucional,  com  vistas  a  prestar  informações  ao  Instituto  Nacional  de
Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), observadas as orientações gerais indicadas pelo
SINAES”; g) no §2º, do art. 6º alterar a redação para - A Comissão Central, nomeada pelo
Reitor,  constituir-se-á por  01 (um)  membro de cada campus que possuir  curso superior,
escolhido dentre os representantes da respectiva CPA, respeitando na medida do possível, a
paridade  representativa  da  comunidade  acadêmica  por  intermédio  da  articulação  das
Comissões  envolvidas;  h)  o art.  13 excluir  e renumerar  os demais artigos.  O Presidente
colocou em votação as sugestões apresentadas. Sendo aprovadas. Em seguida, em votação a
aprovação da  Alteração do Regulamento  da  CPA.  Sendo aprovada por  unanimidade,  de
acordo com as deliberações do CONSUP.  Ponto Extra:  Aprovação do  Plano Anual de
Capacitação  2015  dos  Servidores  IF  Baiano  –  Processo  nº  233327.000948/2015-72
(Assessoria da Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP). A servidora Srª Franciane Andrade
de  Morais  apresentou  a  minuta  do  Plano  Anual  de  Capitação  do  IF  Baiano  2015.  O
Presidente  parabenizou  a  servidora  e  a  todos  que  contribuíram  para  a  construção  do
documento.  Disse  que  a  distribuição  do  recurso  será  distribuído  proporcionalmente  ao
número de servidores para capacitação. Em seguida, abriu para discussão. O Conselheiro
Ariomar parabenizou a DGP e disse que pela forma como foi apresentada o plano, acredita
que o recurso para capacitação seria  melhor  gerido pela  Reitoria.  O Conselheiro Carlito
questionou  sobre  os  critérios  para  inscrição  nos  cursos.  O  Conselheiro  Clóvis sugeriu
alterações no item 10.2 para pré-inscrição e acrescentar a palavra “mínimos” após critérios.
A Conselheira Sayonara sugeriu que o servidor que não se capacitou recentemente tenha
prioridade.  O  Presidente  Geovane  diz  que  os  novos  servidores  também  deverão  ter
prioridade. A servidora Franciane salientou que os cursos terão seus critérios para inscrição.
O Conselheiro Leurismar propôs que o servidor que respondeu PAD e que está apenado, não
participe da seleção. Propostas para critérios de seleção: 1) os servidores que estão apenado
não poderão participar. Colocado em votação. três votos a favor, doze abstenções e dois
contra.  2) os servidores que não estão respondendo PAD terão prioridade em relação ao
servidor  que  estão  respondendo  PAD.  Colocado  em  votação.  Sete  votos  a  favor,  nove
abstenções  e  um contra.  Sendo  as  duas  propostas  aprovadas.  O  Conselheiro  Leurismar
declarou seu voto de abstenção na segunda proposta, justificando não aceitar que o servidor
que está respondendo PAD possa participar da seleção. Disse que no critério da proposta 2 o
servidor  está  em  desvantagem  em  relação  ao  servidor  que  não  responde  ao  PAD.  O
Conselheiro Eduardo pediu para ser acrescentado na redação da proposta  1,  a redação a
seguir: “que responsabilizado por infração funcional em PAD, observadas as disposições do
artigo 131 da lei 8.112/90”. O Conselheiro Dust justificou seu voto ser contrário nas duas
propostas, sendo que na primeira proposta feri o princípio da presunção de inocência e a
segunda proposta está penalizando o servidor duas vezes. Deliberações: a) alterações no item
10.2 para pré-inscrição e acrescentar a palavra “mínimos” após critérios; b) alterar na página
46 no § 2º onde se lê “técnicos” leia-se “servidores”; c) acrescentar no item 10.2.1 a redação
a  seguir:  Para  fins  de  seleção  os  servidores  que  não  estão  respondendo  Processo
Administrativo Disciplinar - PAD terão prioridade em relação ao servidor que responde. O
Presidente informou que a servidora Franciane anotou as alterações a serem realizadas. Em
seguida, colocou em votação aprovação do Plano Anual de Capacitação 2015 dos servidores
do IF Baiano. Sendo aprovado, de acordo com as deliberações do CONSUP. Com a palavra,
o  Presidente  justificou  a  inclusão  de  ponto  de  pauta  dos  Processos  do  PRONERA e
Cooperativas  Escolas,  informou  que  o  processo  referente  a  Cooperativa  Escola  será
aprovado  ad  referendum devido  ao  horário.  Ponto  Extra:  Aprovação  do  Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado -PRONERA do IF Baiano -
Processo nº (Assessoria da PROEN). O servidor Professor José Aurélio apresentou o PPC
do curso. O Presidente abriu para discussões. Não houve manifestação dos conselheiros. Em
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seguida colocou em votação o PPC, sendo aprovado por unanimidade.  O que ocorrer. A
Conselheira  Aureluce  disse  nos  projetos  de  pesquisa  ou  extensão  são  selecionados  os
mesmos  servidores  e  que  esse  fato  vem desde  a  outra  gestão,  porém tem aumentado  e
sugeriu que esse ponto seja discutido em tempo oportuno. O Presidente disse estranhar o
fato, pois a PROPES fez alterações no edital para oportunizar a participação de todos os
servidores.  Que verificará com a PROPES o que aconteceu e que a PROPES e PROEX
ficaram de lançar edital  para primeiros projetos.  O Conselheiro Eduardo falou sobre sua
indignação e do  Campus Valença,  em relação o edital interno de pesquisa e extensão do
Campus que foi indeferido. O Presidente informou que este assunto foi discutido no Colégio
de  Dirigentes  e  esclareceu  o  que  aconteceu.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  deu-se  por
encerrada a reunião às dezenove horas e quarenta minutos, na qual, eu, Viviane Santana
Menezes, Secretária dos Órgãos dos Colegiados, lavrei a presente ata, que vai assinada por
mim, pelo Presidente e demais conselheiros do CONSUP.

Geovane Barbosa do Nascimento
Presidente

Aureluci Alves de Aquino
Conselheira Titular

Ariomar Rodrigues dos Santos
Conselheiro Titular

Clóvis Costa dos Santos
Conselheiro Titular

Dust Justiniano de Santana Fonseca
Conselheiro Titular

Cristiane Leal da Silva
Conselheira Titular

Eberson Luís Mota Teixeira
Conselheiro Titular

Carlito José de Barros Filho
Conselheiro Titular

Giliarde Alves dos Reis
Conselheiro Titular

Eduardo dos Passos Belmonte
Conselheiro Titular

Leurismar Marques Ferreira
Conselheiro Titular

Jeferson Conceição Santos
Conselheiro Titular

Lizziane da Silva Argolo
Conselheira  Titular

Marcelito Trindade Almeida
Conselheiro Titular

Phablo Alexandre Lucas Angelim
Conselheiro Titular

Manoela Falcon Silveira
Conselheira Suplente

Roberto Ferreira Rodrigues
Conselheiro Titular

Sayonara Cotrim Sabioni
Conselheira Titular

Weliton Cley Bispo do Rosário
Conselheiro Suplente

Odair Campos Santos Junior
Conselheiro Suplente

Paulo José Cintra Santos
Conselheiro Titular

Viviane Santana Menezes
Secretária
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