
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
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Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí – CEP: 41720-052 – Salvador-BA
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 ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-2018

DATA 19/07/2018 HORÁRIO DE INÍCIO 08h00 HORÁRIO DE TÉRMINO 17h00

LOCAL Centro de Referência - Colégio Central 

PARTICIPANTES

• Aécio José Araújo Passos Duarte – Presidente 
• Estácio Moreira da Silva – Pró-Reitor de Ensino Substituto
• Rafael Oliva Trocoli - Pró-Reitor de Extensão
• Carlos Elizio Cotrim – Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
• Leonardo Carneiro Lapa – Pró-Reitor de Planejamento e Administração
• Hildonice de Souza Batista – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
• Mércia Ramos Xavier – Diretora de Gestão de Pessoas
• Robson de Souza Santos – Diretor Geral Substituto campus Alagoinhas 
• Geângelo de Matos Rosa - Diretor Geral do campus Bom Jesus da Lapa
• Sandra Cerqueira de Jesus – Diretora Geral do campus Catu
• Lívia Tosta dos Santos -  Diretora Geral campus Governador Mangabeira
• Carlito José de Barros Filho – Diretor Geral campus Guanambi
• Ozenice Silva dos Santos -  Diretora Geral Pro Tempore campus Itaberaba
• Emilson B. da Silva - Diretor Geral Pro Tempore campus Itapetinga
• Abdon Santos Nogueira –  Diretor Geral  campus Santa Inês
• Alaécio Santos Ribeiro – Diretor-Geral campus Senhor do Bonfim
• Leandro dos Santos Damasceno – Diretor Pro Tempore campus Serrinha
• Elen Sônia Maria Duarte Rosa - Diretora Pro Tempore campus Teixeira de Freitas
• Daniel Carlos Pereira de Oliveira – Diretor Geral campus Uruçuca
• Geovane Lima Guimarães -  Diretor Geral campus Valença
• Themistocles Martins Alves Rodrigues – Diretor Pro Tempore campus Xique-Xique
• Vânia Pimentel Luz – PRODIN
• Aldemario Santana – PRODIN
• Fernanda Pereira Santos – PRODIN
• Antônio Vinícius dos Santos – PRODIN
• Caroline Tourinho Matos - PRODIN
•Eligerlisson S. Almeida - PRODIN
•Fabrício S. Lobo - PRODIN
•Luís Romel de Assis – PRODIN
•Priscila Coutinho Miranda - PRODIN

Ausência
Justificada

•Robson Cordeiro Ramos – Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação
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          PAUTA

1. Arranjos Produtivos e suas implicações com o IF Bainao e os territórios de
identidade;

2. Perfil  Institucional e Socioeconomico do If  Baino: em foco o Relatório de
Gestão e a Plataforma Nilo Peçanha;

3. Parcerias Institucionais: perpectivas;
4. GT 1. Socialização e contribuições para a Minuta do Plano Desenvolvimento

Institucional (revisão);
5. GT 2.  Socialização  e  contribuições  para  revisão  da  Minuta  da  Política  de

Gestão de Riscos NBR 31000:2018;
6. GT  3.  Socialização  e  contribuições  para  a  Minuta  da  Qualidade  do

Atendimento Usuário Cidadão;
7. GT 4. Socialização e contribuições para a revisão da Minuta de Revisão dos

Indicadores;
8. GT  5.  Socialização  e  contribuições  para  a  Minuta  de  Política  de

Internacionalização;
9. GT 6.  Socialização  e  contribuições  para  a  Minuta  do  Guia  Orientador  de

Parcerias;
10. GT 7. Socialização e contribuições para a Minuta do Guia Orientador para a

Composição e Elaboração do Relatório de Gestão;
11. GT 8.  Socialização  e  contribuições  para  a  Minuta  do  Regimento  Interno

Reitoria;
12. GT 9. Socialização e contribuições para a minuta do Regimento Interno dos

campi.

Professora  Hildonice  de  Souza  Batista  abriu  a  reunião  fazendo  um resumo do dia  anterior  e  falou  da
importância dos documentos que serão debatidos no dia de hoje. Em seguida passou a fala para o auditor
Guilherme  Principe  de  Oliveira  Galheigo,  que  falou  como  alguns  processos  estão  interligados,
exemplificados com os processos do Regimento da instituição e o de Gestão de Riscos. Afirmou que foram
verificadas inconsistências no Relatório de Gestão de 2017, falando que é preciso revisar antes de chegar ao
TCU, para que sejam enviadas informações com confiabilidade.  Referente aos indicadores institucionais
relatou-se que falta clareza, devido as discrepâncias entre metas e valores alcançados. Também mencionou
sobre a fragilidade na elaboração, onde os números não representam o conjunto do IF Baiano, afirmando que
o Relatório de Gestão serve para determinar as estratégias e ações institucionais. Guilherme Principe de
Oliveira  Galheigo  continuou  sua  fala  fazendo  referência  aos  controles  internos,  que  para  evitar
inconformidades  é  importante  os  gestores  conhecessem os  processos.  Robson de  Souza  Santos,  diretor
substituto de Alagoinhas, falou da dificuldade que teve para saber o que é Gestão de Risco, relatando fatos
que vivenciou. Hildonice de Souza Batista falou da importância de se capacitar todos os gestores em Gestão
de Risco. Luís Romel de Assis falou sobre a NBR 3100, que versa sobre risco, afirmando que a AUDIN
possui tal documento e que todos deveriam estudar. Em seguida, o reitor Aécio José Araújo Passos Duarte, já
sobre outro assunto, falou sobre um TED para os jogos dos estudantes. Por decisão unânime decidiu-se que
os jogos serão realizados no Campus Bom Jesus da Lapa. O reitor falou da importância de trazer servidores
para melhorar o desenvolvimento de capacitação do CODIR. No turno da tarde todos se reuniram para fazer
análise  dos  documentos  dos  Grupos  de  Trabalhos  que  estavam  previstos.  No  GT1,  socialização  e
contribuições  para  a  Minuta  do  Plano  Desenvolvimento  Institucional,  foi  realizada  leitura  do  texto  e
sugeridas alterações de alguns termos. Já no GT2, socialização e contribuições para revisão da Minuta da
Política de Gestão de Riscos NBR 31000:2018, deciciu-se que o grupo enviaria as contribuições por e-mail e
pela  plataforma  Opina.  No  GT3,  sobre  socialização  e  contribuição  para  a  minuta  da  qualidade  do
atendimento usuário-cidadão(ã), deciciu-se realizar a revisão do tópico “Apresentação”, retirada dos dois
primeiros parágrafos,  mantendo o somente o terceiro,  fazer  a  correção no segundo parágrafo do tópico
“Metodologia para Elaboração da Pesquisa”, incluir da palavra “muito” para escala de satisfação “muito
satisfeito”, fazer a revisão da quinta pergunta, substituir a palavra “qualidade” por “eficiência”, substituir da
palavra “instituto” por “campus”, realizar a revisão da sexta pergunta, substituir a palavra “ministrado” por
“ofertado”  e  substituição  da  palavra  “instituto”  por  “campus”.  Também  foi  feita  a  revisão  da  sétima
pergunta, substituição da palavra “instituto” por “campus” e inclusão de uma nova pergunta no questionário
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“Qualidade do atendimento das políticas estudantis”.  No GT4, sobre socialização e contribuições para a
revisão  da  Minuta  de  Revisão  dos  Indicadores,  optou-se  por  manter  o  documento  apresentado,  apenas
acrescentando um novo indicador que medisse o ingresso de estudantes através da reserva de vagas. No
GT5,  de  socialização  e  contribuições  para  a  Minuta  de  Política  de  Internacionalização,  falou-se  da
necessidade de discutir a política linguística com os professores da área nos campi e de definir um momento
específico para discutir internacionalização. Também foi decidido que seria necessário utilizar um termo
diferente de NucLisf, já que este fazia referência aos termo utilizado no Programa Idioma sem Fronteiras.
No GT6, socialização e contribuições para a minuta do Guia Orientador de Parcerias, foi lida a minuta de
orientação normativa, realizadas correções no momento de leitura, sem nenhuma ressalva posterior. No GT7,
socialização e contribuições para a Minuta do Guia Orientador para a Composição e Elaboração do Relatório
de Gestão, inicialmente decidiu-se que o ideal seria que cada um fizesse leitura individual do documento
para em seguida, em conjunto, apontar o que deveria ser alterado ou acrescentado. Observou-se que no
documento há menção sobre a não necessidade de considerar despesas com pagamento de FGTS, contudo
não pagamos FGTS, então se pode tirar. Robson também sugeriu tirar o termo ‘despesa patronal’ e substituir,
verificou  a  necessidade  de  adequar  a  nomenclatura,  utilizando  o  termo  'deficiência  e/ou  mobilidade
reduzida', alertou-se sobre o uso do termo ‘despesas mercadológicas’, que não tem nenhuma relação com o
IF Baiano, então decidiu-se retirar. Por fim, sugeriu-se verificar se o termo “orçamento de investimento” é
nosso ou da LOA. No GT8, sobre socialização e contribuições para a minuta do Regimento Interno Reitoria,
sugeriu-se  a  criação  de  um grupo  de  whatsapp  com os  membros,  disponibilização  de  documentos  em
plataforma  online  para  contribuições  simultâneas,  propor  um  calendário  de  encontros  do  GT,  e
disponibilização das contribuições da comunidade através de registradas no opina para análise. No GT9,
sobre socialização e contribuições para a minuta do Regimento Interno Campi, foi dito que na estrutura de
Campus 90/70 a Diretoria Acadêmica possui uma Gerência de Apoio Acadêmico, contudo o Regime Interno
não  define  quais  são  suas  atribuições,  fazendo-se  necessário  sua  retirada  da  estrutura  da  diretoria.  Na
Estrutura de  Campus 70/60, retirada da palavra “Extensão” da Coordenação de Pesquisa, Inovação e Pós-
Graduação  e  Extensão,  devido  a  existência  da  Coordenação  de  Extensão  na  estrutura  da  Diretoria
Acadêmica. Verificou-se a necessidade de estabelecer a metodologia e os critérios para eleição dos membros
do CONAD nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX e reduzir para 01 representante da sociedade civil no
CONAD. Sugeriu-se a revisão no § 1º do art. 5º para “Os membros do CONAD, previstos nos incisos I, II e
III são considerados natos, os demais integrantes serão eleitos por seus pares para um mandato de 02 (anos)
anos.”, a substituição dos termos “local e regional” para “interno e externo” no § 3º do art. 5º, a inclusão no
inciso VII do art. 10º o verbo “promover”. Retirar o inciso X do mesmo artigo, revisar o texto do inciso XIV
do art. 11º para “Gerenciar a manutenção dos laboratórios de informática, quando não houver Núcleo de
Laboratório) e substituir o verbo “coordenar” para “assessorar”, no inciso V do art. 12. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a reunião, às 17 horas. Assim, eu Fernanda Pereira Santos, Coordenadora de Dados e
Informações Institucionais, lavrei a presente ata, que foi lida e assinada por mim, pelo presidente e pelos
demais membros do Colégio de Dirigentes deste Instituto.

Aécio José Araújo Passos Duarte     Estácio Moreira da Silva Rafael Oliva Trocoli 

Carlos Elizio Cotrim

Mércia Ramos Xavier 

  Leonardo Carneiro Lapa 

Carlos Astor Araújo Palmeira 

Hildonice de Souza Batista 

Robson de Souza Santos
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Geângelo de Matos Rosa

 

Sandra Cerqueira de Jesus Lívia Tosta dos Santos

Carlito José de Barros Filho       Ozenice Silva dos Santos Emilson B. da Silva

       Abdon Santos Nogueira 

Elen Sonia Maria Duarte Rosa 

Themistocles Martins A. Rodrigues 

Alaécio Santos Ribeiro

Daniel Carlos Pereira de Oliveira 

     Hugo José Santo

Leandro dos Santos Damasceno 

Geovane Lima Guimarães

         Fernanda Pereira Santos
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