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 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO IF BAIANO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às oito 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, Eduardo dos Passos Belmonte,  Representantes dos Docentes; Carlito José de Barros
Filho, Clóvis Costa dos Santos, Dustin Justiniano de Santana Fonseca 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  ,
Representante  dos  Discentes  –  Ensino  Superior;  Cristiane Leal  da Silva  e  Roberto  Ferreira
Rodrigues,  Representantes  dos  Egressos;  Marcelito  Trindade  Almeida,  Aécio  José  Araújo
Passos Duarte, Ariomar Rodrigues dos Santos, Lizziane da Silva Argolo,  Representantes dos
Diretores  Gerais;  Maria Neusa de  Lima Ferreira,  Representante  do  Ministério  da  Educação;
Soraya Luiza Correia dos Santos, Representante das Entidades dos Trabalhadores e Weliton Cley
Bispo do Rosário,  Representante da Seção Sindical.  Ausência justificada da Conselheira:Cilene
Farago,  representante  da  Seção  Sindical.  O  conselheiro  Phablo  Alexandre  Lucas  Angelim,
representante dos Discentes – Ensino Superior, justificou dia 23.11 sua ausência, em virtude do não
recebimento de diárias em tempo hábil.O conselheiro Welliton Rezende Hassagawa. representante
Setor  Público/Empresas  Estatais,  justificou  sua  ausência  dia  23.11.  Observa-se  o  que  segue:  o
conselheiro Paulo José Cintra Santos, representante das Entidades Patronais, apesar de confirmar
presença,  esteve  ausente  sem  justificativa.  Ofício  Circular  Nº  15/2015/IF  Baiano/Conselho
Superior -  Convoca para Quarta Reunião Ordinária  do CONSUP  e  o  Ofício  Circular Nº
17/2015/IF Baiano/Conselho Superior – Informa à Pauta da Quarta Reunião Ordinária do
CONSUP.  Abertura  da  Reunião:  o  Presidente  do  Conselho  Superior,  o  Professor  Geovane
Nascimento,  declarou  aberta  a  sessão,  após  verificação  do  quórum mínimo,  o  que  permitiu  a
instalação dos trabalhos.  Aprovação da Ata da Primeira Reunião Extraordinária do CONSUP
(25, 26 e 27/03/2015).  Foi encaminhada para o e-mail dos conselheiros para leitura. Colocada em
votação. Sendo aprovada por unanimidade. Aprovação da Ata da Segunda Reunião Ordinária do
CONSUP (06  e  07/05/2015)  -  Foi  encaminhada  para  o  e-mail  dos  conselheiros  para  leitura.
Colocada em votação. Sendo aprovada por unanimidade.  A) INFORMES: E-mail encaminhado
pelo  representante  dos  egressos  Roberto  Ferreira  referente  Curso  de  Engenharia  Agronômica,
Campus Teixeira de Freitas. O Presidente explicou o motivo pelo qual ainda não foi submetido o
projeto  para  apreciação  do  CONSUP;  Resolução nº  18,  19/08/205,  aprovou  o  Programa  de
Qualidade  de  Ensino  (Combate  à  Evasão  e  Retenção)  –  Processo  nº  23327.000537/2015-87  –
revisado  pela  PROEN e  devolvida  de  acordo  com as  deliberações  do  CONSUP para  ciência;
Resolução  nº  21,  20/08/2015, aprovou  o  Programa  de  Nivelamento  e  Aprimoramento  da
Aprendizagem – Processo nº 23327.000538/2015-21 - revisado pela PROEN e devolvida de acordo
com  as  deliberações  do  CONSUP  para  ciência;   Instrução  Normativa  das  Atribuições  das
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Coordenações  dos  Cursos  de  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF  Baiano  –
Processo  nº  23327.000536/2015-32,  aprovada  através  da  Resolução  nº  19,  de  20/08/2015  e  o
Programa de Tutoria Acadêmica dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e
Graduação do IF Baiano – Processo nº 23327.000534/2015-43, aprovado através da Resolução nº
20,  de  20/08/2015  não  foram  contemplados  todos  os  itens  deliberados  pelo  CONSUP,  sendo
devolvidos  a  PROEN para  verificar  as  pendências  ou  emitir  justificativa.  Resolução nº  23,  de
20/08/2015, aprovou o Plano Anual de Capacitação 2015 do Instituto Federal Baiano – Processo nº
233327.000948/2015-72-  revisado  pela  DGP  e  devolvida  de  acordo  com  as  deliberações  do
CONSUP para ciência. Carta Protocolada SIGA:23327.510480/2015-20 - Carta ao CONSUP do IF
Baiano SIGA (documento do  Fórum Sindical do IF Baiano) solicitando um espaço na reunião do
CONSUP. O Presidente informou que o espaço será concedido. ITEM B) Ratificar a Resolução nº
14, de 12/06/2015, que aprova ad referendum referente à Alteração no Regimento da CPA do
IF Baiano e a Resolução nº 16, de 19/08/2015, que Altera a resolução nº 14, de 12 de junho de
2015 - Processo nº 23327.000304/2015-84 - (Assessoria Pró-Reitoria de Ensino): O Presidente
abriu para discussão. A Conselheira Maria Neusa falou sobre o funcionamento da CPA no IFMS e a
importância do presidente da CPA. A Conselheira Sayonara questionou sobre a carga horária do
docente na CPA e ressaltou a importância de o docente não acumular carga horária para que haja
bom desempenho das atividades. Deliberações: a) revisão da numeração dos artigos e tempo verbal;
b) alteração da redação do parágrafo 3, art. 14, substituir a palavra “por” pela palavra “sobre”. c)
parágrafo  8,  Artigo  5º  alteração  da  carga  horária  mínimo  para  10  (dez)  horas  semanais;  d)
acrescentar um parágrafo após o parágrafo 4º, do artigo 5º, com a redação a seguir: Os membros
referidos nos incisos III e IV, por questão de paridade contarão apenas com um voto nas reuniões da
CPA. Colocado em votação as deliberações. Sendo aprovada. O Presidente informou que o processo
será encaminhado a PROEN para atender as deliberações e que será submetido à aprovação no dia
25.11.2015.  ITEM EXTRA: Espaço ao Fórum Sindical do IF Baiano: O Presidente passou a
palavra  para  o  representante  do  SINASEFE,  professor  Carlos  Magno,  que  fez  a  leitura  do
documento protocolado com assunto: Carta ao CONSUP do IF Baiano, de 24 de novembro de 2015.
O Presidente agradeceu ao professor Carlos Magno e perguntou se alguém gostaria de falar.  O
Conselheiro  Leurismar  solicitou  que  o  professor  Carlos  Magno explicasse  sobre  a  modalidade
contratação do engenheiro civil no Campus Itapetinga. Carlos Magno falou que tem um documento
da CIS que levanta essa questão. Falou que estava ali para solicita/pedir ao CONSUP e ao Reitor
explicações.  Sugeriu  que  os  membros  da  CIS Weliton  e  Adriano explicassem,  uma vez  que  o
questionamento  partiu  da  CIS.  O  Conselheiro  Weliton  Cley  disse  que  teve  conhecimento  do
documento  sobre  a  Contratação  Temporária  de  Engenheiro  Civil   do  Campus  Itapetinga,
encaminhou documento a procuradoria e ao obter parecer, não houve clareza no entendimento da
CIS, sendo solicitado novo esclarecimento e que considerando o prazo de entrega não recebeu
retorno. Salientou que também foi enviado um documento ao setor jurídico do SINASEFE. Falou
que os recursos para os incentivos  à capacitação estão sendo devolvidos ou utilizados em outra
rubrica  por  não  sair  Edital.  O  servidor  Adriano  falou  do  papel  da  CIS  e  salientou  que  o
assessoramento  da  CIS  não  se  restringe  à  Reitoria.  Destacou  quanto  a  discussão  de  matérias
relacionadas  ao  plano  de  carreira  técnico  administrativo  em  educação,  que  a  CIS  possa  ser
convidada  para  fazer  parte  dessa  discussão.  Disse  que  tem  obtido  retorno  da  maioria  das
solicitações  encaminhadas  ao  gabinete,  mas  acha  que  todo  processo  de  comunicação  precisa
paulatinamente  ser  revisado  com o  intuito  de  diminuir  os  ruídos  que  são  comuns  a  qualquer
processo de comunicação. Reiterou um posicionamento sobre PIAQ que trata do programa de apoio
a  qualificação  de  servidores  técnico  administrativo  e  docente,  pois  foi  encaminhado  diversos
documentos  e  não houve resposta  formal.  Com o objetivo de manter  a  comunicação eficiente,
solicitou resposta a esses encaminhamentos, uma vez que há cobrança da comunidade. Disse não
poder fazer juízo de valor sobre o parecer jurídico. A Conselheira Lizziane falou sobre a contratação
do engenheiro. O Presidente chamou atenção sobre o ponto Assédio Moral que é importante avaliar
as afirmações feitas pelos representantes do SINASEFE em sua gestão. Solicitou para os servidores
apresentassem denúncias sobre assédio para que pudesse tomar as providências cabíveis e disse que
durante sua gestão qualquer tipo de assédio terá tolerância zero. O Conselheiro Eduardo sugeriu que
os questionamentos da pauta do SINASEFE fossem esclarecidos pelo Reitor através de documento
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do gabinete e enviado a todos os servidores, pois como se trata de uma pauta extensa demandaria
muito tempo debater cada ponto. Carlos solicitou um canal de comunicação da gestão do Instituto
com  o  SINASEFE,  agradeceu  sua  participação  e  que  o  debate  seja  aberto  à  comunidade.  O
Presidente falou que tem situações pontuadas na Carta do SINASEFE que fogem da esfera do
Instituto, a exemplo das 30horas para todos os servidores. O professor Carlos Magno disse que o
SINASEFE está  disposto  a  ajudar.  O Presidente  disse  que  emitirá  Nota  Informativa  e  abrirá  a
discussão em 2016. ITEM C) Ratificar a Resolução nº 22, de 19 de agosto de 2015, que Aprova
ad referendum à Minuta de Regulamento para funcionamento das Cooperativas Escolas dos
Campi – Processo nº 23327.000545/2015-23 - (Assessoria Pró-Reitoria de Ensino): O Presidente
abriu para discussão. O Conselheiro Leurismar questionou sobre a socialização do documento no
Campus Catu,  que  a  portaria  de  composição  da  minuta  não ter  participação  de  alunos,  e  que
coordenador só pode ser professor. O Presidente disse que em várias minutas não há participação de
alunos, salientou que não é um documento acabado e que não se opõe em um técnico capacitado
assumir a coordenação. Carlito falou que o documento ficou na página do instituto por mais 30
(trinta) dias e que o estabelecido em lei é que o coordenador seja professor. Salientou que cada
cooperativa terá seu estatuto e será elaborado pelos estudantes. O Conselheiro Ariomar relatou que
em  2004  foi  notificado  pela  CGU  em  função  do  funcionamento  da  equipe  da  cooperativa  e
questionou  sobre  a  disponibilização  de  servidores  para  compor  as  cooperativas.  O  Presidente
informou que será feito  convênio de acordo com a necessidade do  Campus e  que passará pela
análise da procuradoria. Disse também que o regulamento dará diretrizes para o Campus que estiver
preparado possa iniciar de acordo com a regulamentação vigente.  A Conselheira Aureluci falou
sobre o prazo de convocação para assembleias e formatação do documento. O Conselheiro Aécio
disse  não  entender  o  motivo  pelo  qual  o  convênio  é  assinado  pela  PRODIN uma vez  que  as
responsabilidades recaem sobre o Diretor do Campus. O Conselheiro Ariomar concordou com o
professor Áecio. O Presidente disse que também concorda, mas que não é uma escolha feita pelo
Reitor ou PRODIN, é o que está estabelecido no Regimento do Instituto. A Conselheira Mª Neusa
relatou  como é  feito  o  procedimento  no  IFMS e  perguntou  sobre  o  prazo  de  convocação  das
assembleias. O Conselheiro Ariomar mencionou o art. 5º e chamou atenção para não associar o
papel do coordenador a um professor e informou que no Campus Guanambi houve situações que
técnicos assumiram a função de coordenador, pois não tinha professor. O Conselheiro Aécio relatou
que o contador da cooperativa não pode ser servidor do Instituto.  Deliberações:  a) art. 6, alínea d
onde se lê “cota” leia-se “conta”; b) art.  30, parágrafo 1º retirar a letra “a”; c) art.  34 retirar a
palavra mínimo do final do artigo; d) estabelecer o prazo de convocação para as assembleias de
acordo com a legislação; e) revisão da redação do artigo 13 e seus parágrafos. O Presidente colocou
em votação a aprovação do Regulamento para funcionamento das Cooperativas Escolas dos Campi.
Sendo aprovado por unanimidade, de acordo com as deliberações do CONSUP. Em seguida sugeriu
a composição de uma comissão composta por um docente, técnico administrativo e discente com a
finalidade  de  revisar  o  Regulamento  da  Cooperativa  Escola  no  âmbito  do  IF  Baiano  e  o
aperfeiçoamento  do  mesmo.  Sendo  aprovada  por  unanimidade  a  comissão  composta  pelos
conselheiros  Jéferson,  Clovis  e  Aécio  sendo  Presidente.  Estabelecido  prazo  de  120  dias  para
conclusão dos trabalhos. ITEM D) Aprovação do Regulamento Disciplinar Discente – Processo
nº 23327.000691/2014-78  (Assessoria Diretoria de Assistência Estudantil):  O Presidente leu o
parecer  emitido  pela  Procuradoria  Geral  do  IF  Baiano  e  abriu  para  discussão.  A Conselheira
Sayonara sugeriu que no art. 63 retirasse § 1º. A Conselheira Lizziane falou sobre a padronização
dos documentos e do § 5º, do art. 39, sobre o uso de boné. O Presidente disse que o uso do boné
caberia bom senso. O Conselheiro Aécio disse que não deve atribuir o não uso de fardamento como
punição. O Conselheiro Ariomar concordou com o uso do boné. O Conselheiro Odair falou ser
favorável em retirar o § 5, do art. 39. A Conselheira Maria Neusa fez a leitura de alguns artigos da
Lei n º 8.907, 06 de julho 1994 que regulamenta as instituições sobre o uso de fardamento.  O
Presidente disse que verificará junto a Diretoria de Assistência Estudantis a possibilidade de fazer
uma campanha/concurso para os estudantes escolherem o uniforme que melhor lhes convier. Em
seguida colocou em votação a supressão do § 5º,  do art.  39.  Apenas  o conselheiro Eberson se
absteve, demais conselheiros votaram a favor. Deliberações: a) inserir na contra-capa os Campi e a
Comissão relatora instituída pelo CONSUP; b) formatação e correções ortográficas; c) acrescentar
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no art. 17, quando o (a) aluno (a) for de menor a entrega é feita aos responsáveis; d) art.19 onde se
lê "das disciplinas" leia-se "dos componentes curriculares"; e) padronizar estudante ou discente e
professor ou docente;  f) Supressão do § 5º, do art.  39; g) art.  63 retirar o § 1º e renumerar. O
Presidente colocou em votação a aprovação do Regulamento Disciplinar Discente. Sendo aprovado
por unanimidade, de acordo com as deliberações do CONSUP. ITEM E) Aprovação da Minuta do
Manual  de  Normas e  Procedimentos  para  utilização  de  veículos  oficiais  no  âmbito  do  If
Baiano  –  Processo  nº  23327.001119/2015  (Assessoria  PROPLAN): O  Presidente  abriu  para
discussão. A Conselheira Lizziane chamou atenção novamente para formatação e padronização do
documento. Deliberações: a) art. 24 onde se lê “a decreto” leia-se “o decreto”; b) padronização da
palavra IF Baiano; c) revisão geral do texto e estrutura; d) inciso I, art. 19 correção da redação da
última linha “de as, data”; e) revisão ortográfica e formatação do documento; f) numeração dos
artigos; g) art. 11 onde se lê “final de semana” leia-se “fins de semana”; h) art. 29 identificar as
alíneas com letras alfabéticas. O Presidente perguntou a conselheira Sayonara sobre a Comissão
constituída através da Portaria nº 07, de 27/08/2015, na qual a mesma é presidenta. A Conselheira
Sayonara relatou o trabalho desenvolvido pela comissão e solicitou novo prazo para conclusão do
trabalho. O Presidente falou que encaminhasse um documento solicitando novo prazo de 120 (cento
e vinte dias) para conclusão dos trabalhos. ITEM F) Aprovação do PPC do Curso Técnico em
Secretaria  Escolar,  do  Programa  Profuncionário da  Rede  E-TEC,  na  Modalidade  de
Educação  à  Distância  –  Processo  nº  23327.002009/2015  -  62  (Assessoria  Pró-Reitoria  de
Ensino):  O Presidente sugeriu por  adiar para o dia 25.11.2015 a discussão do item, pois surgiu
necessidade  de  esclarecimentos  dos  questionamentos  feitos  pelos  conselheiros,  havendo
necessidade do assessoramento da PROEN. Sendo concordado pelos demais conselheiros.  ITEM
G) Aprovação da Minuta sobre as Normas Regulamentadoras das Atividades de Pesquisa e
Inovação no âmbito dos Campi  do IF Baiano - Processo  nº23327.000786/2015-72 (Assessoria
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/ Joana Fidelis da Paixão): O Presidente sugeriu  adiar para
o  dia  25.11.2015  a  discussão  do  item  pois  surgiu  necessidade  de  esclarecimentos  dos
questionamentos  feitos pelos  conselheiros,  havendo necessidade do assessoramento da PROEN.
Sendo concordado pelos demais conselheiros. A Conselheira Aurelici sugeriu que os itens H e J que
tratam de Projeto Pedagógico de Curso fossem adiados para o dia 25.11.2015. Sugestão acatada
pelo  Presidente.  ITEM  J)  Aprovação  da  alteração  do  Regulamento  para  Remoção  de
Servidores – Processo nº 23327.001388/2014-92 / 23327.000952/2015-31: O Presidente abriu para
discussão. A Conselheira Aurelici sugeriu alteração no preâmbulo da palavra movimentação por
remoção. O Conselheiro  Eduardo propôs a supressão do parágrafo 3º do artigo 2º. O Presidente
colocou em votação. Sendo aprovado por unanimidade. A Conselheira Maria Neusa disse que a
elaboração de um regulamento deve-se pensar no coletivo. Deliberações: a) no preâmbulo onde se
lê “movimentação” leia-se “remoção”; b) retificar a numeração ordinal dos artigos; c) art. 18 incisos
I e II, onde se lê “efetivo de exercício” leia-se “efetivo exercício”; d) pontuação e justificação dos
parágrafos; e) supressão do § 3º; artigo 2º; f) § 4º, artigo 2º, onde se lê “por consulta interna a todos
as  unidades  ou,”,  leia-se  “prioritariamente”. O Presidente  colocou  em votação  a  aprovação  do
Regulamento para Remoção de Servidores  do IF Baiano. Sendo aprovado por unanimidade,  de
acordo com as  deliberações  do CONSUP.  Nada mais  havendo a tratar,  deu-se por  encerrada  a
reunião às  dezenove horas e dez minutos,  na qual  eu,  Viviane Santana Menezes,  Secretária  do
CONSUP lavrei a  presente  ata,  que  foi  lida  e  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 

Aécio José Araújo Passos Duarte
Conselheiro Titular
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Eberson Luís Mota Teixeira
Conselheiro Titular 

Clóvis Costa dos Santos
Conselheiro Titular 

Dustin Justiniano de Santana Fonseca
Conselheiro Titular 

Cristiane Leal da Silva
Conselheira Titular

Giliarde Alves dos Reis
Conselheiro Titular

Carlito José de Barros Filho
Conselheiro Titular

Leurismar Marques Ferreira
Conselheiro Titular

Eduardo dos Passos Belmonte
Conselheiro Titular

Lizziane da Silva Argolo
 Conselheira Titular

Jeferson Conceição Santos
Conselheiro Titular

Roberto Ferreira Rodrigues
Conselheiro Titular 

Marcelito Trindade Almeida
Conselheiro Titular

Weliton Cley Bispo do Rosário
Conselheiro Suplente

Maria Neusa de Lima Ferreira
Conselheira Titular

Soraya Luiza Correia dos Santos
Conselheiro Titular

Sayonara Cotrim Sabioni
Conselheira Titular 

Odair Campos Santos Junior
Conselheiro Titular

Viviane Santana Menezes
Secretária

Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 4ª Reunião Ordinária  5/5


