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 ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO IF BAIANO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e quarenta
minutos, na Sala de Reunião da Reitoria do IF Baiano, situado à Rua do Rouxinol, 116,
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, Sudelmar
Fernandes, Eberson Luís Mota Teixeira e João Victor da Silva Santos, Representantes
dos Docentes; Carlito José de Barros Filho, Itamar de Santana Guimarães, Leurismar
Marques  Ferreira,  Representantes  dos  Técnicos  Administrativos; Jeferson  Conceição
Santos,  Representantes  dos Discentes –  Ensino  Médio;  Marcelito  Trindade  Almeida,
Ariomar Rodrigues dos Santos, Lizziane Argôlo Batista e Osvaldo Santos de Brito,
Representantes dos Diretores Gerais; Rafael da Silva Santos - Representante dos Discentes
– Ensino Superior;  Soraya Luiza Correia dos Santos,  Representante das Entidades dos
Trabalhadores e  Welliton Rezende Hassagawa -  Representante Setor Público/Empresas
Estatais. Total  de  16  Conselheiros.  Ausências  justificadas: Márcio  Pereira  Santos  de
Carvalho Pereira, Eduardo dos Passos Belmonte, Sayonara Cotrim Sabioni, Representantes
dos Docentes; Cristiane Leal da Silva (Titular), Diêgo da Silva Pereira (Suplente) e Roberto
Ferreira  Rodrigues  (Titular),  Representantes  dos  Egressos;  Aécio  José  Araújo  Passos
Duarte,  Representante  dos  Diretores  Gerais;  Weliton  Rosário  (Suplente),  Representante
Seção Sindical; Jorge Luiz Peixoto Bispo (Suplente), Cristiano Lunardi Ribas  (Suplente),
Clóvis Costa dos Santos (Titular) e  Dustin Justiniano de Santana (Titular), Representantes
Técnico-administrativo; Maria Neusa de Lima Ferreira (Titular) e Rejane Vago (Suplente),
Representantes  do  Ministério  da  Educação.  Ausências  não  justificadas: Paulo  Eduardo
Ferreira (Suplente), Representante Docente; Diêgo de Oliveira Brito (Suplente) e Phablo
Alexandre Lucas Angelim (Titular), Representantes dos Discentes – Ensino Superior; Cátia
Cilene Farago, Representante da Seção Sindical. Observa-se o que segue, o conselheiro
Paulo  José  Cintra  Santos(Titular),  Representante  das  Entidades  Patronais  apesar  de
confirmar presença, esteve ausente sem justificativa. 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.  Lamentou o
acidente aéreo com o time chapecoense/SC e solicitou um minuto de silêncio. Ainda com a
palavra,  solicitou salva de palmas para os estudantes e servidores que participaram das
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manifestações no dia 29.10.2016, em Brasília de forma pacífica e apartidária. PONTO A)
Informes: O  Presidente  GEOVANE  informou  que  a  Professora  Lizziane,  conselheira
representante dos Diretores Gerais aceitou o convite para ser Diretora  Pró Tempore, do
Campus Itaberaba, sendo que não alteraria sua representatividade neste conselho, perguntou
se era consenso aos demais conselheiro. Não houve manifestação. Em seguida fez a leitura
dos seguintes documentos: Memorando nº 01/2016 encaminhado pelo conselheiro Aécio
que trata da solicitação de informações sobre processos administrativos disciplinares, que
ao receber o documento encaminhou o mesmo para conhecimento e providências e que em
tempo  oportuno  dará  ciência  ao  solicitado,  ao  CONSUP e  ao  CODIR.  O  Ofício  nº
468/2016GAB/SETEC/SETEC-MEC que indica membros para representar o MEC neste
Conselho,  sendo  respondido  por  meio  do  Ofício  N°  1.114/20  14/IF  Baiano/GAB.
Memorando nº 221/2016/PROEN informando sobre os PPC's que foram aprovados com
ressalvas, sendo atendidas as deliberações: Resolução nº 05/2016 com exceção do Campus
Catu.  Resolução  nº  19/2016.  O  Conselheiro  OSVALDO  disse  que  o  Campus  tinha
respondido a PROEN, mas que certificaria o que houve. O Presidente GEOVANE disse
certificará com a PROEN a resposta do Campus Catu. Dando continuidade aos informes da
Presidência informou que as Resoluções 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 e 62 foram
emitidas com base nas deliberações do CONSUP na última reunião e que estava pendente a
Resolução nº 49, pois a Comissão Eleitoral do CONSUP não encaminhou os documentos
que são necessários para emissão da mesma. Solicitando que a Comissão encaminhe os
documentos. A Conselheira AURELUCI informou que um aluno do Curso de Agroindústria
do Campus Guanambi foi aprovado no mestrado na UNICAMP. O Conselheiro CARLITO
parabenizou os professores do Curso de Agroindústria, do Campus Guanambi. Informou o
período  de  greve  no  Campus Guanambi  foi  de  16.11  a  29.11  e  leu  a  carta  aberta  do
Comando. O Presidente GEOVANE parabenizou a conselheira e informou que foi emitido
uma  NOTA sobre  o  desempenho  dos  alunos  no  ENEM.  O  Conselheiro  EBERSON
parabenizou os conselheiros Eduardo, Cátia e Clóvis que estão engajados no movimento de
greve. O Conselheiro LEURISMAR relatou sobre o engajamento do Conselheiro Weliton
no movimento grevista. PONTO B) Aprovação da Ata. O Presidente GEOVANE colocou
em votação  a  Ata  da  4ª  reunião  Ordinária  (17.10.2016).  Sendo  aprovada.  PONTO D)
Apreciação  do  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  –  PAINT  2017  –  Processo  nº
23327.001780/2016-01 - (Assessoria AUDIN). O Presidente GEOVANE passou a palavra
para  o  servidor  Guilherme.  Após  apreciação  do  documento,  o  Presidente  abriu  para
discussão. Não houve manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade.  PONTO  C)  Processo  Eleitoral  do  CONSUP 2016-2018.O  Presidente
GEOVANE passou a palavra para o conselheiro Jéferson. O Conselheiro Jeferson justificou
a  ausência  da  Conselheira  Cátia.  Em seguida,  informou  que  apresentaria  os  seguintes
documentos: os Editais (Colégio de Dirigentes-CODIR, Diretório Central dos Estudantes-
DCE e Seção Sindical; Docentes, Discentes, Técnico-administrativos - TAE e Egressos),
Regulamento do CONSUP e o Regimento Eleitoral. O Presidente GEOVANE falou que os
documentos deveriam ter sido encaminhados a Secretaria no prazo estabelecido e com as
deliberações atendidas, porém, até o momento “30.11” a Comissão não tinha encaminhados
os documentos. Ainda com a palavra, ressaltou que o mandato do atual conselho encerrará
dia  15.12 e  ressaltou a importância  de manter  as  atividades do CONSUP. Falou que a
comissão deveria revisar o cronograma, com base na deliberação da reunião do dia 17.10.
Salientou que considerando a conjuntura atual ficaria difícil realizar o Processo Eleitoral
“hoje”, ressaltando que janeiro é período de férias de alunos e servidores. Que no ofício
20/2016/CONSUP, de 17.11.2016 solicitou aos conselheiros titulares  e suplentes  que se
manifestassem, porém apenas um membro da comissão se manifestou sendo favorável à
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continuidade  dos  trabalhos  da  comissão.  Solicitou  que  a  Comissão  encaminhasse  os
documentos com as alterações deliberadas pelo CONSUP à secretaria e que no momento
caberia propor o cronograma do Processo Eleitoral. O Conselheiro JEFERSON esclareceu
que a Presidenta encaminhou e-mail solicitando parecer dos demais membros da Comissão
sobre a suspensão dos trabalhos em relação ao período de greve, mas que os membros não
concordaram  e  que  continuaram  as  atividades,  que  gostaria  de  apresentar  algumas
especificidades  em  relação  aos  documentos  (voto  em  trânsito,  DCE  e  certificação  do
ENEM). O Presidente GEOVANE disse que no Ofício nº 02/2016/Comissão, a Presidente
da Comissão informou que os trabalhos da comissão estavam suspensos, sob a alegação da
deflagração  do  movimento  paredista  local  e  nacional  e  vislumbrou  a  possibilidade  de
prorrogar o mandato do atual Conselho. Disse ainda, que o Ofício nº 02/2016 e seus anexos
foram  encaminhados  a  Procuradoria  Federal,  que  respondeu  por  meio  da  NOTA N°
87/2016/ AGU-PGF-PFI/IF BAIANO sobre não haver previsão legal para prorrogação do
mandato dos conselheiros e a secretaria deu conhecimento destes documentos a todos os
conselheiros titulares e suplentes, por meio do Ofício nº 20/2016 e inclusive foi solicitado, a
manifestação dos conselheiros sobre esta questão. O Conselheiro JEFERSON informou que
as atividades continuaram com os demais membros da comissão. O Presidente GEOVANE
solicitou ao conselheiro Jeferson, que encaminhasse os documentos para serem anexados ao
processo, pois a informação formalizada pela Presidenta da Comissão Eleitoral foi que os
trabalhos estavam suspensos. O Conselheiro EBERSON informou que a Conselheira Cátia
pediu que analisasse com atenção a proposição do cronograma eleitoral, nesse momento,
considerando a conjuntura atual, acreditando que não seria viável, pois tem campi em greve
ou ocupados. O Presidente GEOVANE ressaltou que se a Comissão tivesse cumprido os
prazos estabelecidos pelo CONSUP, o processo eleitoral já teria sido concluído, lamentou
que  mais  uma  vez  o  Instituto  ficará  sem  CONSUP por  um período.  Solicitou  que  o
conselheiro  Jeferson  fizesse  a  apresentação  dos  trabalhos  realizados,  conforme  foi
deliberado  pelo  CONSUP.  O  Conselheiro  JEFERSON  apresentou  a  composição  do
CONSUP; Explicou o art. 11, do Regimento Interno. Em seguida, apresentou o Edital para
Escolha dos representantes para TAE, Egresso, Docentes e Discentes; o Edital para Escolha
do Colégio de Dirigentes - CODIR, Seção Sindical e Diretório Central dos Estudantes do IF
Baiano  –  DCE;  o  Regulamento  Eleitoral  e  o  Regimento  Interno  do  CONSUP.  O
Conselheiro MARCELITO questionou a composição do CONSUP que está divergente do
Regimento com o Edital,  ressaltando que 1/3 do Colégio de Dirigentes  é composto de
Diretores e Pró-Reitores. Após análise e discussão sobre a composição do CONSUP foi
deliberado pela inclusão da frase “número de  campi de representantes” na representação
Colégio de Dirigentes; na representação dos servidores técnico-administrativos, a exclusão
da palavra “reitoria”. O Conselheiro CARLITO falou sobre a proibição dos membros de
comissão  permanente  não  poder  se  candidatar  no  processo  eleitoral.  Após  análise  e
discussão o Presidente GEOVANE colocou em votação. Sendo aprovado por unanimidade a
participação dos membros de comissão permanente participar do processo eleitoral. Sendo
aprovadas  as  seguintes  Deliberações:  a) inciso  I,  do  art.11,  do  Regimento  Interno  do
CONSUP, onde se lê “ordinária” leia se extraordinária; b) excluir o parágrafo único do art.
11/Regimento Interno do CONSUP;  c) o III,  do art.11/Regimento Interno do CONSUP,
acrescentar “e, caso o DCE esteja em processo de formação, a Comissão Pró-DCE indicará
o/a represente Pró-Tempore”; d) onde se lê “da Representação de 1/3 (um terço) do Colégio
de  Dirigentes,  sendo  o  mínimo de  02  (dois)  e  o  máximo de  05  (cinco)  representantes
titulares e igual número de suplentes, eleitos por seus pares na forma regimental” leia-se
Representação de 1/3 (um terço) do número de  campi de representantes do Colégio de
Dirigentes, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes titulares e
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igual número de suplentes, eleitos por seus pares na forma regimental (Regimento Interno
do CONSUP, Regulamento Eleitoral e Estatuto);  e) na composição do Conselho excluir a
palavra  “reitoria”  da  representação  dos  servidores  técnico-administrativos  (Regimento
Interno  do  CONSUP,  Regulamento  Eleitoral  e  Estatuto);  f) acrescentar  a  redação  “O
cancelamento  do  voto  em trânsito  dar-se-á  em até  72  (setenta  e  duas)  horas  antes  da
publicação da lista dos votantes em trânsito” (Edital e Regimento Eleitoral);  g) excluir a
proibição dos membros de comissão permanente não podendo se candidatar no processo
eleitoral  (Edital  );  h)  atender  o  item  G,  do  despacho  nº  087/2016-SCS-CONSUP.  O
Conselheiro JEFERSON informou que não poderia participar da reunião no turno da tarde.
Tendo o conselho acatado a solicitação de iniciar o período vespertino com o ponto B para
finalizar a discussão. PONTO J) Apresentação da Relatoria e Apreciação da Alteração
da Regulamentação da Política de Assistência Estudantil, no âmbito do IF Baiano –
Processo  nº  23327.001279/2015-56  –  Relatora:  Lizziane  Argolo -  (Assessoria
PROEN/DAE). O Presidente GEOVANE passou a palavra para relatora.  A Conselheira
LIZZIANE esclareceu o motivo de pontuar o item i e que fez as comparações com os
documentos,  ressaltando  que  discorda  da  resposta  da  comissão  em  relação  o
desconhecimento desse fato por parte da relatora. E que seu voto era pela não aprovação
considerando, a alteração do Regimento Geral do IF Baiano e criação dos Regimentos dos
campi. Disse, acreditando que a minuta foi corrigida pela comissão, caberia no momento,
este conselho colocar em votação o item b sobre intitular o documento: "Regulamentação
da Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano”
ou  manter  o  documento  como  Política  de  Assistência  Estudantil.  A Profª  JULIANA
enfatizou a importância da revisão do documento e agradeceu a relatora pelas contribuições
e  que  na  sua  maioria  foram  acatadas.  Em  seguida  fez  a  leitura  dos  tópicos  com  as
respectivas respostas. Justificou o motivo de manter seu posicionamento de não alterar o
título,  e  que  tirou  dúvidas  com a  PRODIN,  sendo  que  foi  informada  que  não  haveria
necessidade de alteração. Disse ainda que outros IF's trazem o documento dessa forma. O
Conselheiro RAFAEL falou que concorda em manter o nome. O Conselheiro LEURISMAR
disse que diante do exposto pela Profº Juliana verificou que seria uma regulamentação. O
Conselheiro WELLITON explicou o que seria a Política e a Regulamentação. O Presidente
GEOVANE colocou em votação a alteração do nome de Política de Assistência Estudantil
para Regulamentação da Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia  Baiano,  07 (sete)  votos  favoráveis,  05  (cinco)  votos  contrários  e  02 (duas)
abstenções  (Eberson  e  Itamar).  A  Coordenadora  da  Assistência  Estudantil  JAMILE
ressaltou sobre a alteração do nome, questionamento o que estava sendo regulamentado,
uma vez que não tem mas uma política. O Conselheiro SULDEMAR chamou atenção para
as decisões tomadas pelo Conselho. O Presidente GEOVANE ressaltou que o documento
apresentado foi revisado com base na resolução nº 04/2011, e que as decisões podem serem
revistas  a  qualquer  momento  pelo  Conselho.  O  Conselheiro  CARLITO  sugeriu  que
colocasse o documento como Resolução, explicando a Lei da Política de Resíduos Sólidos.
Deliberações: a) Intitular  o  documento  como  Resolução  que  institui  a  Política  de
Assistência  Estudantil;  b) incluir  artigo  com  a  seguinte  redação  “Revogam-
se as disposições em contrário”. O Presidente GEOVANE colocou em votação a aprovação
da Política de Assistência Estudantil. Sendo aprovada. 12 (doze) votos favoráveis, 01 (um)
voto contrário do conselheiro João e 01(um) voto abstenção do conselheiro Rafael. Sendo
aprovada  acordo  com  as  deliberações  do  CONSUP.  O  Conselho  voltou  a  apreciar  o
PONTO B) Processo Eleitoral Biênio do CONSUP – Biênio 2016-2018.  O Presidente
GEOVANE informou que precisava que os conselheiros se manifestassem em relação a
continuidade do Processo Eleitoral.  O Conselheiro LEURISMAR disse que os trabalhos
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não estavam suspensos,  conforme o conselheiro Jéferson informou e que o cronograma
deve ser feito, acreditando que não seria viável neste momento, considerando o período de
greve. O Presidente GEOVANE disse que a informação da Presidenta foi que os trabalhos
estavam  suspensos  e  que  o  conselheiro  Jéferson  informou  pela  manhã  que  ele  e  o
conselheiro  Cristiano  não  concordavam com a  suspensão  dos  trabalhos.  O Conselheiro
RAFAEL relatou sua preocupação em relação abrir o edital no momento, considerando que
não  haveria  uma  participação  expressiva  dos  segmentos,  principalmente  o  segmento
discente e também entende a importância de ter um conselho constituído. O Conselheiro
SUDELMAR questionou se seria viável abrir o edital neste momento. E se fosse aberto,
será que haveria eleitores? O Conselheiro OSVALDO questionou se era feito eleição sem
eleitores? Falou sobre as consequências de aprovar o cronograma no momento. Disse que
talvez fosse necessário consultar a comunidade. O Conselheiro JOÃO ressaltou que é fato a
Instituição ficará sem conselho, mas que este Conselho estabelecesse diretrizes em quais
situações  a  eleição  ocorreria  e  que  essas  diretrizes  norteariam o  Dirigente  Máximo da
Instituição para expedir o ato ad referendum. O Conselheiro LEURISMAR sugeriu que na
próxima  reunião,  a  comissão  apresentasse  uma  proposta  de  cronograma.  O  Presidente
GEOVANE lamentou  a  situação,  reafirmando  que  realmente  não  haveria  condições  de
lançar o edital neste momento. Em seguida colocou em votação que a Comissão deverá
encaminhar os documentos revisados atendendo as  deliberações do CONSUP; inclusive
ratificando os documentos que os membros estavam de acordo com a continuidade dos
trabalhos  e  apresentassem proposta  do  cronograma  na  próxima  reunião.  Aprovado  por
unanimidade. OBS: As deliberações no turno da manhã foram realizadas durante a análise
do documento.  PONTO E) Apresentação da Relatoria  e  Ratificação da Resolução nº
43/2016, que aprovou,  ad referendum,  as Diretrizes para elaboração de Calendário
Acadêmicos – Processo nº 23327.001593/2016-10 - Relator: Carlito José - (Assessoria
PROEN). O  Presidente  GEOVANE  passou  a  palavra  para  o  relator.  O  Conselheiro
CARLITO apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o
voto do relator, sendo o mesmo favorável a aprovação, com base nas alterações elencadas.
O Presidente  GEOVANE fez  a  leitura  do  parecer  da  PROEN em resposta  a  relatoria,
destacando que apenas o item 5, não foi acatado. Após análise e discussão o Presidente
colocou  em  votação  a  ratificação  da  Resolução  nº  43/2016.  Sendo  ratificada  por
unanimidade.  PONTO  F)  Apresentação  das  Relatorias  e  Apreciação  dos  Projetos
Políticos  Pedagógicos  dos  campi Guanambi,  Itapetinga  e  Uruçuca  –  Processo  nº
23330.000642/2016-48 -  Relator:  Osvaldo  Brito;  Processo  nº  23331.000438/2015-36-
Relator:  Welliton Rezende;  Processo  nº  23335.001244/2015-18 -  Relator:  Marcelito
Trindade (Assessoria  PROEN).  O  Presidente  GEOVANE  passou  a  palavra  para  os
relatores.  Processo  nº  23330.000642/2016-48  –  Campus Guanambi: O  Conselheiro
OSVALDO apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e
o voto do relator, sendo o mesmo favorável a aprovação.  O Presidente GEOVANE abriu
para discussão. Não houve manifestação dos conselheiros. Deliberação: a) Atender o voto
do relator. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade, de acordo com a deliberação
do  CONSUP.  Processo  nº  23335.001244/2015-18  –  Campus Uruçuca:  O Conselheiro
MARCELITO apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações
e o voto do relator, sendo o mesmo favorável a aprovação. Falou de alguns itens (retificação
do no PPI para PPP, e na página 10, retirar o texto “e as Escolas Agrotécnicas -  Catu,
Guanambi,  Santa  Inês  e  Senhor  do  Bonfim"  porque  em  2013  as  escolas  que  foram
vinculadas ao Ministério da Educação foram as EMARCs) que não foram pontuados na
relatoria. O Presidente GEOVANE sugeriu que o conselheiro Marcelito acrescentasse em
sua relatoria e reencaminhasse o relatório para secretaria acrescentar ao processo, que após

Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 5ª Reunião Ordinária  5/8

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227



o  recebimento  do  relatório  o  PPC  seria  encaminhado  a  PROEN  para  providências.  O
Presidente  GEOVANE abriu  para  discussão.  Não houve manifestação  dos conselheiros.
Deliberação: a)  Atender  o  voto  do  relator.  Colocado  em  votação.  Aprovado  por
unanimidade, de acordo com a deliberação do CONSUP. Processo nº 23331.000438/2015-
36 –  Campus Itapetinga:  O Conselheiro  WELLINTON apresentou  a  relatoria  tecendo
comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o mesmo favorável
a aprovação.  O Presidente GEOVANE abriu para discussão. Não houve manifestação dos
conselheiros.  Deliberação: a)  Atender o voto do relator. Colocado em votação. Aprovado
por unanimidade,  de  acordo com a deliberação  do CONSUP.  O Presidente  GEOVANE
solicitou que verificasse as considerações apresentadas pelo Conselheiro Welliton referentes
aos  pontos  que  tratam  dos  quesitos  Política  de  Assistência  Estudantil  e  Programa  de
Assistência e lnclusão Social do Estudante – PAISE e CPA Local, de modo a contribuir
também  nos  PPP's  dos  campi Uruçuca  e  Guanambi. PONTO  G)  Apresentação  das
Relatorias  e  Apreciação dos  Projetos  Pedagógicos de Cursos  (PPC's)  da Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  IF Baiano  (Reformulação)  –  Processo  nº
23337.000068/2016-68 –  Relator: Rafael Santos; Processo nº 23330.000325/2016-21 –
Relator:  Itamar Guimarães: Processo  nº  23330.000347/2016-91 –  Relator:  Eberson
Luis Teixeira; Processo nº 23329.00812/2015-42 – Relatora: Aureluci Aquino; Processo
nº  23335.001180/2015-55  –  Relator:  Sudelmar  Fernandes; Processo  nº
2335.001172/2015-17 – Relator: Eduardo Belmonte; Processo nº 2335.001172/2015-17
–  Relator:  Carlito  José; Processo  nº  23328.000237/2015-98  - Relator:  Sudelmar
Fernandes(Assessoria da PROEN/DPDE).O Presidente  GEOVANE retirou da pauta  o
Processo  nº  23330.000325/2016-21  -  Curso Técnico  em  Agropecuária  -  Integrado  -
Campus Guanambi e o Processo nº 2335.001172/2015-17 – Curso Técnico em Informática
– Integrado – Campus Uruçuca considerando que a secretaria não recebeu as relatorias. O
Presidente GEOVANE passou a palavra para os relatores. Processo nº 23337.000068/2016-
68  – Reformulação  do  Curso  Técnico  em  manutenção  e  Suporte  em  Informática  –
Subsequente – Campus Governador Mangabeira.  O Conselheiro RAFAEL apresentou a
relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o
mesmo favorável a aprovação. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Processo
nº 23330.000347/2016-91 - Reformulação do Curso Técnico em Agroindústria Integrado
-Campus Guanambi. O Conselheiro EBERSON apresentou a relatoria tecendo comentário
sobre  o  relatório,  as  considerações e  o  voto  do  relator,  sendo  o  mesmo  favorável  a
aprovação, não obstante, as retificações imprescindíveis no tocante à norma culta da Língua
Portuguesa.  Solicitou que fosse retirado suas considerações no seguinte texto da relatoria:
10-Permanência  e  Proeja  (linha  5),  considerando  que  sua  dúvida  foi  esclarecida  no
momento da apreciação do Ponto J. Após análise e discussão. O Presidente GEOVANE
sugeriu que a relatoria fosse encaminhada a PROEN para providências, ressaltando que o
PPC deverá ser submetido a aprovação do CONSUP após análise da relatoria pela PROEN
e/ou Campus. Sugestão acatada pelos demais conselheiros. Processo nº 23329.00812/2015-
42 -Reformulação do Curso Técnico em Alimentos, Integrado-Campus Catu; A Conselheira
AURELUCI apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações  e
o  voto  da  relatora,  sendo  o  mesmo  favorável  a  aprovação,  observadas  as  sugestões
apresentadas.  Solicitou  que  a  retificação  na  relatoria  onde  se  lê:  “na  página  358  do
processo, no item 3.1. Objetivos específico”; leia -se: “na página 358 do processo, no item
4.2. Perfil do Egresso”.  Falou sobre alguns itens (quantitativo excessivo de componentes
curriculares  e  carga horária  anual  deveria  ser  ajustada para  múltiplo  de 15 conforme o
sistema SIGA A exige) não pontuados na relatoria. O Presidente GEOVANE sugeriu que a
conselheira  Aureluci  acrescentasse  em  sua  relatoria  e  reencaminhasse  o  relatório  para
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secretaria  acrescentar  ao  processo,  que  após  o  recebimento  do  relatório  o  PPC  seria
encaminhado  a  PROEN  para  providências,  ressaltando  que  o  PPC  será  submetido  a
aprovação  do  CONSUP após  análise  da  relatoria  pela  PROEN e/ou  Campus.  Sugestão
acatada pelos demais conselheiros. Processo nº 23335.001180/2015-55 - Reformulação do
Curso  Técnico  Guia  de  Turismo  _  Campus  Urucuça; O  Conselheiro  SUDELMAR
apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do
relator,  sendo o mesmo favorável  a  aprovação.  O Presidente  GEOVANE sugeriu  que a
relatoria  fosse  encaminhada  a  PROEN para  providências,  ressaltando  que  o  PPC  será
submetido a aprovação do CONSUP após análise da relatoria pela PROEN e/ou Campus.
Sugestão  acatada  pelos  demais  conselheiros.  Processo  nº  2335.001172/2015-17-
Reformulação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Nível Médio
Subsequente,  do  Campus  Senhor  do  Bonfim.  O  Conselheiro  CARLITO  apresentou  a
relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o
mesmo favorável a aprovação. Ressaltou que o nome do Curso no processo era Técnico em
Informática Nível Médio Subsequente. O Presidente GEOVANE abriu para discussão. Não
houve manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Processo nº 23328.000237/2015-98 - Reformulação do Técnico em Agricultura _ Campus
Bom  Jesus  da  Lapa.  O  Presidente  GEOVANE  sugeriu  que  a  relatoria  elaborada  pelo
conselheiro Sudelmar fosse encaminhada a PROEN para providências, ressaltando que o
PPC será submetido a aprovação do CONSUP após análise da relatoria pela PROEN e/ou
Campus.  Sugestão  acatada  pelos  demais  conselheiros.  PONTO  I)  Apresentação  da
Relatoria e Apreciação da Minuta de Instrução Normativa de Equivalência Curricular
dos  Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  -  Processo  nº
23327.001769/2016-33  –  Relatora:  Aureluci  Aquino -  (Assessoria  PROEN).  O
Presidente  GEOVANE  passou  a  palavra  para  relatora.  A  Conselheira  AURELUCI
apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto da
relatora, sendo o mesmo favorável a aprovação, observadas as sugestões apresentadas. O
Presidente GEOVANE fez a leitura do parecer da DPDE em resposta a relatoria, destacando
que  todas  as  alterações  sugeridas  foram acatadas.  O  Presidente  GEOVANE abriu  para
discussão. Não houve manifestação dos conselheiros. Colocado em votação. Aprovada por
unanimidade. PONTO H) PONTO Apresentação da Relatoria e Apreciação do Projeto
Pedagógico  do  Curso  de  Vendas  -  Modalidade  à  Distância  –  Processo  nº
23327.002055/2016-42  –  Relatora:  Maria  Neusa  (Assessoria  PROEN).  O  Presidente
GEOVANE fez a leitura das considerações e o voto da relatora, sendo a mesma favorável a
aprovação.  O Presidente GEOVANE abriu para discussão. Não houve manifestação dos
conselheiros. Deliberação: Atender o voto da relatora. Colocado em votação. Aprovado por
unanimidade, de acordo com a deliberação do CONSUP. PONTO  K)  Apresentação  da
Relatoria e Aprovação do Regulamento do Acesso e Utilização do Correio Eletrônico,
no âmbito do IF Baiano – Processo nº 23327.000688/2016-16  -  Relatores designados
pela  Portaria/  CONSUP nº  10/2016  (Sudelmar  Fernandes,  Leurismar  Marques  e
Rafael Santos) (Assessoria Cássia Marta Souza Costa). O Presidente GEOVANE sugeriu
que o ponto fosse tratado na próxima na reunião considerando o tempo exíguo. Sugestão
acatada pelos demais conselheiros.  PONTO L)  Apreciação e Aprovação dos Trabalhos
de Conclusão da Comissão constituída pela Portaria/ CONSUP nº 09, de 24.11.2015-
Processo nº 23327.000996/2016-41 – Regulamento da Cooperativa Escola (Assessoria
Comissão). O Presidente  GEOVANE sugeriu  que o ponto fosse  tratado na próxima na
reunião  considerando  que  no  momento  não  tinha  representante  da  comissão.  Sugestão
acatada pelos demais conselheiros.  PONTO M) que ocorrer.  A Conselheira LIZZIANE
relatou sua decepção em relação a expressão e gesto utilizados por um colega da Comissão
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ao finalizar  a discussão do item J,  que dessa maneira  ficaria  difícil  fazer  relatoria,  que
desejar  continuar  contribuindo  neste  Conselho.  A Conselheira  AURELUCI  relatou  que
passou a mesma situação com análise da minuta da Regulamentação de Promoção à Classe
de Professor Titular e entendia o que a Conselheira Lizziane estava sentindo e a intenção
deste Conselho é melhorar o documento,  quando necessário.  O Conselheiro EBERSON
disse que aconteceu a mesma situação sobre a apreciação das Especializações do Campus
Serrinha.  O  Presidente  GEOVANE  disse  que,  infelizmente,  na  administração  pública
precisa mediar conflitos. Em relação as especializações do Campus Serrinha, destacou que
esses projetos foram submetidos duas vezes para apreciação do CONSUP e que nenhum
momento forçou a aprovação de qualquer documento neste Conselho. Disse ainda, que os
coordenadores dos projetos foram convocados para dirimir dúvidas dos conselheiros. Sobre
Regulamentação de Promoção à Classe de Professor Titular informou que na reunião que
foi  apreciado  o  documento  não  estava  presente,  mas  pode  constatar  que  a  comissão
apresentou  um  excelente  trabalho,  o  qual  foi  significadamente  modificado  pelos
conselheiros relatores com aprovação do CONSUP. Disse que ao designar a Conselheira
Aureluci como membro da Comissão/CONSUP para elaborar relatoria da Regulamentação
de Promoção à Classe de Professor Titular não sabia que a Conselheira era parte interessada
no processo. Em relação a fala da Conselheira Lizziane destacou que tanto a Comissão
como conselheiros devem ser respeitados e valorizados, que as pessoas precisam chegar nas
reuniões desarmados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às vinte
horas e vinte 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.
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