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Baiano – localizada no 1º andar do Parque Tecnológico da Bahia, situado no Edf. Tecnocentro - 
Rua Mundo, 121 - Trobogy, Salvador - BA, 41745-715.

PARTICIPANTES  Geovane Barbosa do Nascimento - Presidente
 Denilson santana Sodré dos Santos – Presidente Substituto
 Aureluci Alves Aquino - Docente – Titular
 Nelma Cristina S. B. de Mattos Docente – Titular
 Alexsandro dos Santos Brito - Docente – Suplente
 Nayron Brito Rocha -Técnico-administrativo – Titular
 Ed Fábio Silva Agapito -  Técnico-administrativo – Titular
 Márcio Simões de Almeida - Técnico-administrativo – Titular
 Daiana Silva Mamona - Técnico-administrativo – Titular
 Renan Nascimento da Silva – Discente – Ensino Básico – Titular
 Marciene Vieira de Souza – Discente – Ensino Superior – Suplente
 Fátima de Souza Gomes – Discente – Ensino Superior – Titular
 Josmar Rodrigues Barbosa – Egresso – Titular
 Adonay da Paz dos Santos – Egresso – Suplente
 Manoela Falcon Silveira – CODIR - Titular
 Marcelito Trindade Almeida – CODIR – Titular
 Francisco Harley de Oliveira Mendonça – CODIR – Titular
 Carlindo Santos Rodrigues – CODIR - Suplente
 Lindiomar Dourado de Souza Silva – Sociedade Cívíl - Suplente
 Jeferson Conceição Santos – DCE do IF Baiano – Titular
 Lucas Filipe Andrade da Silva – Seção Sindical do IF Baiano - Suplente

PAUTA 1. Informes;

2. Deliberação sobre o Edital do Processo Eleitoral do IFBAIANO;

3. O que ocorrer.
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1. Discussões do ponto 1 - Informes

a – Aviso sobre a Reunião do CONSUP/Santa Inês

O Presidente do CONSUP deu conhecimento aos conselheiros quanto a manifestação do Diretor Geral do
Campus Santa Inês sobre a possibilidade da realização da reunião no campus.

b - Entrega das relatorias para a V Reunião Ordinária

A Secretaria dos Órgãos Colegiados do IF Baiano fez menção ao prazo para entrega das relatórias dos 
seguintes conselheiros(as): Nelma Mattos; Aureluci Aquino e Ed Fábio.

c – Justificativas de ausência

 A Secretaria dos Órgãos Colegiados do IF Baiano também apresentou para os conselheiros(as), as 
justificativas das ausências dos seguintes conselheiros(as):

AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS

 José Alberto A. de Souza – CODIR – Suplente
 Lizziane Argôlo Batista – CODIR - Titular
 Rosemeire Oliveira  – DOCENTE - Titular
 João Cruz – Entidades Patronais - Titular
 Edson Silva da Fonseca – MEC – Titular
 Thaís Silva – Egresso – Titular
 Moisés Leal -  Seção Sindical – Titular
 Tâmara Leal – Técnico Administrativo – Titular
 Alberto Vilarinhos – Empresa Estatal – Titular

d – Denúncia sobre a formação da Comissão Eleitoral Central – O discente Wárley Santos e o gabinete
do campus de Bom Jesus da Lapa encaminharam para o Gabinete da Reitoria e para o e-mail institucional do
Diretor Executivo, Denilson Sodré, uma mensagem informando ter acontecido uma fraude na formação dos
titulares da Comissão Eleitoral Central. O Diretor Executivo encaminhou a mensagem para a Secretaria dos
Órgãos Colegiados e para o membro da comissão do CONSUP indicada pela resolução nº23 de 22/2017,
Nayron  Brito. Após a resposta do conselheiro membro, o Presidente Substituto formalizou uma consulta e
encaminhou para a apreciação da Procuradoria Federal junto ao IF Baiano com objetivo de obter subsídios e
segurança jurídica  quanto  a  análise  do  caso concreto.  O despacho da Procuradoria  foi  exposto para  os
conselheiros nesta reunião.

Intervenção: Os conselheiros(as) Renan Nascimento, Josmar Barbosa, Nelma Mattos e alguns membros
da Comissão Eleitoral Central, explicaram como foi conduzida a eleição e fundamentaram a legalidade do
ato.

Encaminhamento 1: O Conselheiro, Ed. Fábio solicitou ao Presidente do Conselho que ao expedir algum
documento em nome do CONSUP, que dê ciência a todos os conselheiros e que coloque em pauta para a
reunião.

Encaminhamento 2: Votar: aprovar ou não o recurso feio pelo discente Warley Santos.

Decisão:  Após  ampla  discussão  sobre  a  denúncia  postulada  pelo  discente  Warley,  o   Conselho
deliberou ,por unanimidade, por não acolher a denúncia feita.
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2. Discussões do ponto 2

a – Deliberação sobre o Edital do Processo Eleitoral do IFBAIANO

Intervenção:  Os conselheiros(as) solicitaram ao Presidente da Comissão Eleitoral Central ter acesso à
minuta do edital em forma digital para lerem antes de deliberarem.

Encaminhamento: O Comissionado Diego Reis solicitou que antes da apresentação da minuta do edital
fosse estabelecida uma discussão sobre o alcance da comissão eleitoral, suas competências, pois a comissão
tinha um entendimento diferente de alguns conselheiros.

Intervenção: O Presidente Geovane esclareceu que as competências da comissão do CONSUP, indicada
pela  resolução  nº  23/2017,  era  de  coordenar  todo  o  processo  eleitoral  até  o  final,  dando  todo  suporte
necessário  para  o  que  a  comissão  eleitoral  central  precisar  e  esta,  com  toda  a  base  legal,  daria
prosseguimento ao processo até a deliberação do CONSUP.

 Intervenção:  A conselheira  Aureluci  externou  a  não  concordância  com  a  postura  solicitada  pela
Comissão Eleitoral Central, que foi: O Conselho Superior apenas votar, aprovando ou não, a versão final do
edital do processo eleitoral do IF Baiano, não tendo o direito de modificar o texto.

 Encaminhamento: O Conselheiro, Nayron Brito fez a leitura do Decreto n° 6.986 que trata das eleições
dentro dos Institutos Federais e sugeriu para seja feito no IF Baiano um regulamento fixo para as eleições do
instituto.

Intervenção: O Comissionado Diego Reis se manifestou dizendo que a comissão entendia que não cabia
ao CONSUP intervir de modo a modificar unilateralmente o trabalho da comissão. Acrescentou dizendo que
cabe aos conselheiros ou quaisquer servidor do IF Baiano dar sugestões para a construção da minuta do
edital. Entretanto, externou que a comissão entendia que não teriam mais sentido de existir, se todo trabalho
que  a  esta  fizesse  fosse  submetido  ao  Conselho  Superior  podendo  ser  modificado.  Informou  que  a
responsabilidade da comissão é de elaborar as normas e ao CONSUP cabe aprovar. Concluiu que quanto a
capacidade deliberativa do Conselho Superior, era fundamental dizer que; a criação da comissão eleitoral foi
uma deliberação do CONSUP; e a outorga de competências da comissão, foi uma deliberação do CONSUP.

Intervenção: O Conselheiro Nayron Brito falou sobre o papel do conselheiro na hora de aprovação de um
regulamento  e  disse  que  no  caso  da  não  aprovação,  esta  viria  baseada  na  observação  de  que  alguma
legislação que não estava sendo atendida.  Ademais, acrescentou: “A gente vai apontar onde está o erro e a
comissão eleitoral precisará deliberar sobre isso. Se a comissão não acatar, mesmo diante do embasamento
legal, nós ficaremos em um impasse”.

 Intervenção: O Comissionado Diego Reis destacou que a minuta do edital foi submetida à Procuradoria
jurídica  junta  ao  IF  Baiano,  que  fez  as  ponderações  técnicas/jurídicas  cabíveis  e  que  eles  acataram.
Informaram também, que se mesmo assim, depois de ter passado pelo crivo da P.F, ainda restasse algo fora
das normas legais, não sendo em face da interpretação de lei, eles levariam novamente à Procuradoria. 

Intervenção: O Conselheiro Carlos Magno disse que a Procuradoria Federal faz a sua interpretação e que
o crivo da procuradoria não é o único crivo. Falou também que acreditava que tudo isso tenha gerado uma
“celeuma” porque eles, os conselheiros, não tiveram acesso ao documento. O Conselheiro questionou se
havia alguma impossibilidade de não divulgar o documento antes da hora; se existia algum impedimento
legal para isto.
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Intervenção: O Comissionado Diego Reis respondeu que não havia nenhum impedimento legal, mas que
todos da administração pública só poderiam fazer aquilo que estava previsto em lei. Informou também que
não existia nenhum regramento do CONSUP que estabelecesse que a minuta tivesse que ser apresentada aos
conselheiros de maneira pretérita ao momento da apreciação. Acrescentou dizendo que não houvera nenhum
conselheiro que tenha solicitado o acesso à minuta.

 Intervenção:  O Presidente Geovane destacou que o processo foi deflagado pelo CONSUP 23 (vinte e
três) dias antes do prazo previsto. Disse que entendia que a comissão agiu de forma correta em não divulgar
a minuta antes e que só quem tinha conhecimento da minuta do Edital, até aquele presente momento, era a
Comissão Eleitoral Central e a Procuradoria Federal junto ao IF Baiano. Esclareceu também, que se fosse
para divulgar, antes do parecer jurídico, era para ser feito para toda a comunidade acadêmica.

 Intervenção:  A conselheira  Aureluci  informou que o Conselho Superior nunca tinha feito nenhuma
reunião sem ter acesso aos documentos e que não estava entendendo a posição da comissão em relação a
isso.  Acrescentou dizendo que no seu entendimento,  a  partir  do momento que a  comissão entregasse  o
trabalho que ela está fazendo, acabaria a participação dela. E, ademais, disse que não via problema da minuta
ter sido passada para toda a comunidade e que a dificuldade foi receber “em cima da hora” para apreciar.

 Intervenção: O Presidente Geovane esclareceu que a Comissão Eleitoral só tinha finalizado os trabalhos
na quinta-feira, dia 26, levando à apreciação da Procuradoria Federal junto ao IF Baiano, na sexta-feira, dia
27 de outubro, única data para uma possível divulgação. Falou, também, que não via prejuízo em apreciar a
minuta no presente momento, na reunião, com toda a comunidade acadêmica tendo acesso à reunião do
CONSUP, por vídeo.

Intervenção: O Comissionado Diego Reis falou que a Comissão Central entendia que a maneira como as
coisas foram conduzidas nos biênios, nas eleições e nas reuniões anteriores, não cabia a comissão manifestar-
se. O que caberia dizer é que estavam seguindo os trâmites legais, não os da conveniência, não os costumes
da instituição. E concluiu dizendo que o trabalho da comissão não encerraria no momento que entregasse a
minuta para a avaliação do CONSUP; o trabalho da comissão iria até o encerramento do processo eleitoral,
quando entregassem ao presidente deste conselho o resultado das eleições.

 Encaminhamento: O Conselheiro Ed. Fábio encaminhou uma proposta para que os conselheiros lessem a
minuta e anotassem as observações/sugestões para depois apresentá-las à comissão eleitoral central. 

Encaminhamento: O Conselheiro Carlos Magno solicitou uma ampliação do tempo para que pudesse
fazer a leitura da minuta do edital, com a devida calma que o tema exigia.

Intervenção:  O  Presidente  substituto  Denilson  informou  que  o  professor  Geovane,  presidente  do
CONSUP, optou por não participar da 2ª parte da reunião por ser pré-candidato à eleição logo, interessado
direto.

 Intervenção: A Comissionada Aline dos Reis informou que enquanto componente da comissão eleitoral
central estava encontrando uma certa dificuldade no que se refere à locomoção do IF Alagoinhas para as
reuniões. Disse que os memorandos feitos contendo a solicitação de transporte oficial para a participação nas
reuniões  não  foram  nem  recebidos.  Acrescentou  dizendo  que  pediu  dinheiro  de  sala  em  sala  e  aos
funcionários  do  campus para  poder  ir  à  reunião.  Ademais,  solicitou  aos  conselheiros  a  emissão  de  um
documento solicitando aos Diretores Gerais um suporte necessário, principalmente aos estudantes, para que o
papel dos representantes da Comissão fosse desempenhado “da melhor maneira possível”.

Encaminhamento: O Conselheiro Carlos Magno encaminhou uma proposta para que saísse uma nota em
nome do CONSUP sobre a denúncia da comissionada Aline. Para além disto, sugeriu que fosse solicitado
que a comissão do CONSUP tivesse uma fala na reunião do Colégio de Dirigentes em nome do Conselho e
em nome dos estudantes para que a situação informada pela estudante Aline fosse reparada.
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 Encaminhamento:  O  Conselheiro  Ed.  Fábio  sugeriu  que  uma  comissão  de  03  (três)  membros  do
CONSUP fosse ao campus Alagoinhas para prestar um esclarecimento à comunidade de Alagoinhas sobre o
papel da comissão eleitoral central.

 Intervenção: O Comissionado Aisamak fez a seguinte explanação: “a justificativa que foi me dada pela
direção do campus foi que aquele polo só possuía um carro e que não poderia ceder para os comissários
porque os mesmos estavam recebendo diária e o que carro estaria a disposição do campus e da comunidade
alagoiense.  Ademais,  informou que  um membro da direção  do  campus  conversou com ele  e  disse  que
conversaria  com  o  professor  Denilson  para  que  a  reitoria  disponibilizasse  um  carro  para  levá-los  de
Alagoinhas para as reuniões.

 Intervenção: O Presidente substituto Denilson informou que não tinha chegado nenhuma solicitação no
Gabinete da reitoria. Salientou que quando receberam o e-mail enviado pela comissão central, solicitando
que a reitoria intercedesse, assim fizeram. Depois disso, disse: “eu tenho certeza que após estas colocações e
o posicionamento dos conselheiros no CODIR, dando oportunidade, também, de o diretor do  campus se
explicar, tudo se resolverá. Acabei, também, de verificar, pois sou eu que autorizo a solicitação de diárias,
que não existe  nenhuma pendência.  As questões são burocráticas  mesmo.  Já  solicitei  que o funcionário
responsável pelo lançamento das diárias explicasse como é feito o processo, para ficar claro pra todos”.

 Intervenção: A Conselheira Manuela complementou a fala do professor Denilson, dizendo que a maioria
dos  diretores  gerais  que  participaram  da  V  Mostra  de  Iniciação  Científica  (MIC)  passaram  por
constrangimento com estas situações de diárias. Disse também que todos tinham conhecimento dos trâmites
burocráticos, como, por exemplo, o período para pagamento de diárias, mas que enquanto gestores, não
poderiam desconhecer a grande diferença entre descentralização orçamentária e o financeiro. Pois mesmo
não existindo nenhuma pendência no lançamento das diárias, existindo orçamento para o campus, o campus
não poderia pagar, se não existisse o financeiro.
Depois desta explanação, a conselheira Manuela fez a Leitura e pedido de assinatura da moção de apoio ao
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).

Intervenção: O Presidente substituto Denilson informou que existe uma iniciativa por parte da PROEN
em dar continuidade ao PIBID, porém de forma institucional. 

Encaminhamento: O Conselheiro Lucas Andrade propôs ao conselho fazer a leitura da minuta, anotar os
destaques e ao final de um capítulo, discutir os destaques apresentados.
 

Decisão: O encaminhamento do conselheiro Lucas foi aprovado por unanimidade.

 Encaminhamento: O Comissionado Diego Reis sugeriu que a Comissão Eleitoral fizesse a pontuação das
modificações feitas a partir do parecer da procuradoria. 

Encaminhamento: O Presidente substituto Denilson encaminhou uma proposta para que o tempo de fala
de cada conselheiro fosse de 02(dois) minutos por ponto.

Decisão: Aprovado pela maioria

 Intervenção: O Conselheiro Carlos Magno fez menção ao art.10 da minuta. Disse que não concordava
com o artigo e  que entendia  que ainda existindo estância  superior  para  recurso,  mesmo que judicial,  o
pretenso candidato, apesar de ter processo administrativo concluso, deveria ter o direito a se candidatar.

Encaminhamento: O Presidente substituto Denilson encaminhou uma proposta de teto para término da
reunião, sendo este as 21horas.

Decisão: Aprovado pela maioria
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Intervenção: O Comissionado Diego Reis pediu a palavra e exemplificou um ponto em que a comissão
tinha atendido a orientação da procuradoria. Externou que no entendimento da comissão seria fundamental
para os campi considerados pró-tempore que houvesse, como foi na última eleição, a consulta pública a título
de diretor pró-tempore, que é uma prerrogativa da reitoria indicar e que o reitor cedeu na última eleição à
faculdade da comunidade do instituto escolher, posicionamento que a comissão entendia que deveria ocorrer,
sendo oportunizado a qualquer servidor que atendesse a vontade da comunidade. Mas o entendimento da
Procuradoria Federal foi seguir um parecer da AGU que diz que o melhor entendimento da lei é que o prazo
de 5 anos é um prazo limite e que a eleição poderia acontecer antes e que nos campi, ainda que pró-tempore,
tendo mais de 01(um) candidato, a eleição teria que acontecer. Acrescentou dizendo que tiveram que adotar o
posicionamento da Procuradoria e que gostaría de trazer ao CONSUP para discussão”. 

Encaminhamento: O Conselheiro Ed. Fábio disse que discriminava o parecer da procuradoria e que a lei
dizia que a eleição deveria ocorrer apenas nos campi com mais de 05(cinco) anos. Fez um encaminhamento
para que a Comissão Eleitoral não seguisse o parecer e que nos campi com menos de 05(cinco) anos de
criação tivesse consulta, assim como na eleição anterior, nomeando os campi que podem e os que não podem
ter eleição.

Encaminhamento: O Conselheiro Carlindo solicitou que a comissão reflitisse em cima do Art. 13 da lei,
que está posto na minuta do edital. 

Encaminhamento: O Conselheiro Marcelito externou que a comissão precisaria definir quais seriam estes
campi em implantação. Frisou que existe uma grande discussão sobre as antigas ex-EMARC. Defendeu que
estes  campi  entrassem.  Para  além disto,  acrescentou  que  seria  preciso  definir  quais  campi  seriam pró-
tempore,  porque  o  intervalo  de  tempo  entre  completar  ou  não  05(cinco)  anos  poderia  gerar  problemas
futuros. Concluiu dizendo que a partir de 05(cinco) anos deveria ocorrer eleição, que o instituto correria o
risco de ter que fazer outra eleição depois de um mês de início de mandato e sugeriu que fosse determinado
quais campi terão consulta para pró-tempore e que fossem consideradas as ex-EMARC.”

Intervenção: O Conselheiro Carlos Magno salientou que na sua visão um parecer era apenas um parecer,
que era apenas opinativo. Disse, também, que o parecer não poderia conduzir o seu voto para além do debate
que estava instaurado ali. Realçou que a consulta democratizava o instituto; que tinha sido uma conquista da
comunidade; que a lei falava sobre eleição e não sobre consulta e que existia precedente no IF Baiano.
Conclui dizendo que os critérios deveriam ser objetivos pois, criar edital separando um campus do outro
seria “complicado”. 

Intervenção: O Conselheiro Harley fez menção ao parecer diante de uma consulta realizada pelo Instituto
Federal de Rondônia ao MEC sobre a possibilidade de realização de consulta nos  campi  que ainda não
tinham completados 05 (cinco) anos de funcionamento. Depois da menção, disse que o Instituto só poderia,
tecnicamente, fazer eleição para estes campi a partir de abril de 2018 e, como já estava à véspera da eleição,
seria de bom tom que já se fizesse eleição para as escolas de Valença, Teixeira, Uruçuca e Itapetinga, se o
Conselho assim decidisse, pois completariam 05 (cinco) anos no dia 24 de abril de 2018. Concluiu dizendo
que no caso dos campi novos de implantação, não via como fazer eleição.

 Intervenção:  A conselheira Nelma leu o art. 15, parágrafo 1.º da minuta do edital e disse que seria
interessante  que  a  comissão  colocasse  no  edital  o  prazo  que  a  DGP do  IF  Baiano teria  para  emitir  o
documento do pretenso candidato e que, na visão dela, poderia ser criado um formulário.

Intervenção: O Comissionado Diego Reis informou que sairia da orçada da comissão eleitoral estipular
prazo para a DGP e disse que a alternativa seria criar um outro anexo no parágrafo 2.º do artigo 15. 

Intervenção: O Conselheiro Ed. Fábio disse que esperava estar pacificado entre todos o entendimento de
contrariedade ao parecer, pois este, na sua visão, trazia “coisas” que infringia a lei. Frisou, também, que fazer
eleição em campus com menos de 05 (cinco) anos seria “um tiro no pé”, pois eram cinco anos para que os 
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servidores  pudessem cumprir  os  requisitos  que  a  lei  colocava.  Concluiu dizendo que  quando se  abre  a
oportunidade de fazer consulta, os requisitos caem, já que qualquer servidor poderia ser nomeado e que, por
isso, manteria o seu posicionamento em constituir a consulta.

Intervenção:  O Comissionado Diego Reis leu o artigo 13 da minuta do edital que foi entregue para a
análise da procuradoria e disse que antes da apreciação da procuradora a comissão tinha estabelecido a
consulta e tinha salientado em quais campi esta consulta, não a eleição, aconteceria”.

Intervenção:  O Comissionado André contextualizou a  escolha pretérita da comissão pela Consulta  e
explanou que a comissão tinha que estabelecer critérios objetivos e que comungava com a opinião de um
parte dos conselheiros, pois o parecer não era vinculante. Concluiu dizendo que se o CONCUP decidisse pela
consulta, na sua visão teria que estender para as ex-EMARC”.

 Intervenção: O Conselheiro Jeferson solicitou que fosse respeitado, no artigo 21, parágrafo 5º da minuta
do edital, o nome social para os candidatos e os eleitores.

Fechamento: Tendo sido esgotado o tempo proposto para o primeiro dia, a reunião foi encerrada as
20h30 (vinte horas e trinta minutos) com agradecimento aos presentes. Nada mais tendo a acrescentar, eu,
Elton Oliveira dos Santos, Secretário dos Órgãos Colegiados do IF Baiano, lavrei a presente ata que será lida
e assinada por mim, pelo pelo presidente substituto e os demais conselheiros.

Denilson Santana Sodré Geovane Barbosa do Nascimento Aureluci Alves de Aquino
Presidente Substituto Presidente Conselheiro (a) Titular

Nelma Cristina S. B. de Mattos Alexsandro dos Santos Brito Márcio Simões de Almeida
Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente

Nayron Brito Rocha Ed Fábio Silva Agapíto Renan Nascimento da Silva
Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Titular

Samuel Maroni Silva Xavier Marciene Vieira de Souza Fátima de Souza Gomes
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Titular

Adonay da Paz dos Santos Marcelito Trindade Almeida Francisco  Harley  de  O.  Mendonça
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Titular

Carlindo Santos Rodrigues Manoela Falcon Silveira Jeferson Conceição Santos
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) titular Conselheiro (a) Titular

Lucas Filipe Andrade da Silva Lindiomar Dourado de Souza Daiana Silva Mamona
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Titular
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Josmar Rodrigues Barbosa Elton Oliveira dos Santos
Conselheiro (a) Titular Secretário dos Órgãos Colegiados
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