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 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA -2017 -

CONTINUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de
Reunião da Reitoria do IF Baiano, situada na Rua do Rouxinol, número cento e quinze, nesta

cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, realizou-se a Segunda Reunião do Conselho
Superior,  sob a presidência do Professor Geovane Barbosa do Nascimento, Presidente deste

Conselho,  O  Professor  Denilson  Santana  Sodré  dos  Santos  e  na  presença  dos  seguintes
Conselheiros (as): Aureluci Alves de Aquino, Carlos Magno Augusto Sampaio, Nelma Cristina

Silva Barbosa de Mattos (Representantes  dos Docentes  – Titulares);  Alexsandro dos Santos
Brito (representante dos Docentes – Suplente); Tâmara Leal Monteiro da Paixão,  Daiana Silva

Mamona e  Nayron  Brito  Rocha,  Renan Nascimento  (representante  dos  Discentes  –  Ensino
Médio); Félix Barbosa Reis e Fátima de Souza Gomes (representantes dos Discentes – Ensino

Superior - Titulares); Josmar Rodrigues Barbosa e Thaís Silva de Oliveira (representantes dos
Egressos  –  Titulares);  Camila  Lima  Santana  e  Santana,  Manoela  Falcon  Silveira,  Lizziane

Argôlo  Batista  e  Marcelito  Trindade  Almeida  (representantes  do  Colégio  de  Dirigentes  -
Titulares);  Lindiomar Dourado de Souza Silva (representante das Entidades dos Trabalhadores

-  Suplente);  Edson  Silva  da  Fonseca   (  representante  –  Titular  -  Ministério  da  Educação
(MEC)),  Jeferson Conceição Santos ( representante Diretório Central  dos Estudantes do IF

Baiano - DCE) e Moisés Leal Morais (representante da Seção Sindical - Titular). Total de 20
(vinte) Conselheiros (as). Ausências justificadas: Samuel Marconi Silva Xavier (representante

os Discentes – Ensino Médio), Daniela Miranda Lago Rocha  e Jaqueline Errico Austregesilo
Batista (representantes das Entidades Patronais); José Augusto de Castro Tosato (representante

do Setor Público e/ou Empresa Estatal); Alberto Duarte Vilarinhos (representante Setor Público
e/ou Empresa Estatal – Titular), João da Cruz de Souza Santos (representante das Entidades dos

Trabalhadores -  Titular)  e Fábio Silva Agapito (representante dos Técnico-administrativos –
Titulares). Observa-se o que segue: A Conselheira Helca Lícia (representante do Setor Público

e/ou Empresa Estatal) confirmou presença, mas não compareceu e Odair Santos (representante
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dos Discentes – Ensino Médio) não apresentou justificativa. Segundo dia de reunião para

tratar dos seguintes pontos de Pauta: i) Apresentação da Relatoria e Apreciação da alteração
da  Resolução  nº  16,  de  19/07/2011  que  fixa  os  critérios  e  valores  para  pagamento  da

Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC - Processo nº 23327.001395/2016-56.
j)  Apresentação  da  Relatoria  e  Apreciação  da  Minuta  do  Regulamento  da  Avaliação  de

Desempenho - Processo nº 23327.000962/2016-57. k) Apresentação da Relatoria e Apreciação e
Aprovação  do  Projeto  Político  Pedagógico  do  Campus Santa  Inês  –  Processo:

23332.000003/2017-43. l) Apreciação das sugestões de pautas apresentadas pelo Conselheiro
Srº  Carlos  Magno.  m)  O  que  ocorrer.  os  Processos  nºs  23333.000581/2016-99  e

23333.000009/2016-99,  Nota Informativa e o Processo Eleitoral.  O Presidente do Conselho
Superior,  o  Professor  Geovane  Barbosa  do  Nascimento,  declarou  aberta  a  sessão,  após

verificação do quórum mínimo, o que permitiu a instalação dos trabalhos. Cumprimentou os
participantes  da  reunião.  Informes:  O  Presidente  GEOVANE  falou  sobre  o  andamento  da

Portaria 17 que trata da Normatização da Atividade Docente e sobre a possibilidade de oferecer
um curso de capacitação para os membros do CONSUP. A secretaria VIVIANE relatou sobre os

processos encaminhados no período de 14.06 a 04.08, sendo que onze estavam pendentes para
os conselheiros relatores encaminharem as relatorias a secretaria. Em seguida, fez a leitura dos

processos:  Reformulação  do  PPC  Técnico  em  Cozinha  do  Campus Catu;  PPC  do  Curso
Técnico  em  Meio  Ambiente  do  Campus Xique-Xique;   Plano  Anual  de  Capacitação  dos

Servidores; Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2016;  Política de Gestão de
Riscos, Controles Internos e Governança;  Calendário Acadêmico 2017.2 do Campus Itaberaba;

Calendário Acadêmico do Campus Alagoinhas; Calendário Acadêmico do Campus Santa Inês;
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática. O Conselheiro Carlos

designado para elaborar a relatoria do Plano Anual de Capacitação, justificou dificuldade na
internet  e  aguardava retorno das  consultas  feitas  a  CIS e  ao  jurídico.  A Conselheira  Thaís

designada para elaborar as relatorias da Reformulação do PPC Técnico em Cozinha do Campus
Catu  e  do  PPC do  Curso  Técnico  em Meio  Ambiente  do  Campus Xique-Xique  disse  que

encaminharia as relatorias o mais breve possível e que a reunião de ontem foi fundamental para
sanar  algumas  dúvidas  em  relação  à  elaboração  das  relatorias.  O  Presidente  GEOVANE

solicitou aos relatores que encaminhassem o mais breve possível as relatorias e comunicou se
houvesse  necessidade  de  aprovação  dos  processos  mencionados  antes  da  próxima  reunião,

agendada  para  setembro,  aprovaria  ad  referendum.  O  Conselheiro  CARLOS  falou  que  na
primeira reunião ordinária realizada em junho foi sugerido a inclusão na pauta do Processo

Eleitoral  para os Cargos de Reitor e Diretores Gerais nesta reunião, como não foi inserido,
houve apreciação e aprovação na inclusão da pauta no primeiro dia desta reunião. O Presidente

GEOVANE disse que estava dentro do prazo e que daria tempo deflagrar o processo na próxima
reunião. A Conselheira AURELUCI achou válido o processo eleitoral ser tratado nesta reunião.

O Presidente GEOVANE falou que não tinha problemas em ser tratado no turno da tarde. O
Conselheiro MOISÉS informou que encaminharia um documento solicitando prorrogação do

prazo da comissão designada pela Portaria/CONSUP nº  03/2017, bem como a definição da
presidência  da  mesma.  CONTINUIDADE DA PAUTA  i)  Apresentação  da  Relatória  e
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Apreciação da alteração da Resolução nº 16, de 19/07/2011 que fixa os critérios e valores

para pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC - Processo
nº  23327.001395/2016-56.  A Conselheira  relatora  DAIANA apresentou  a  relatoria  tecendo

comentário sobre o relatório, as considerações e o voto da relatora, sendo favorável à aprovação
da  Alteração  da  Resolução  nº  16,  de  19/07/2011.  O  Presidente  GEOVANE  abriu  para

manifestação  dos  conselheiros.  A  Conselheira  CAMILA  pontuou  sobre  o  artigo  6º.  O
Conselheiro NAYRON pontuou sobre o art. 7º. Após esclarecimento da servidora Ive sobre os

artigos  mencionados  o  conselho  deliberou  por  unanimidade  a  devolução  do  processo  para
apreciação dos artigos pontuados e posteriormente submeter à apreciação e aprovação deste

Conselho  a  alteração  da Resolução  nº  16/2011.  Encaminhamento:  A comissão  apreciará  as
deliberações  do  CONSUP e  posteriormente  encaminhará  os  documentos  para  apreciação  e

aprovação  deste  conselho.  j)  Apresentação  da  Relatoria  e  Apreciação  da  Minuta  do
Regulamento  da  Avaliação  de  Desempenho  -  Processo  nº  23327.000962/2016-57.  A

Conselheira Relatora TÂMARA apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as
considerações e o voto da relatora, sendo o mesmo favorável à aprovação do Regulamento,

observadas as sugestões apresentadas. O Presidente GEOVANE abriu para manifestação dos
conselheiros. Após apresentação da relatoria e devido as ponderações dos demais conselheiros,

a  relatora  alterou o seu  voto,  sendo o mesmo pela  devolução do processo a  comissão  que
construiu  o  documento  para  apreciar  a  relatoria.  O  conselho  deliberou  por  unanimidade  a

devolução do processo para Comissão apreciar a relatoria e incluir o artigo sobre a avaliação do
(a)  Reitor  (a),  sugerido  pela  Comissão,  pois  na  versão  final  da  minuta  não  constava . k)

Apresentação da Relatoria e Apreciação e Aprovação do Projeto Político Pedagógico do
Campus Santa Inês – Processo: 23332.000003/2017-43. O Conselheiro Relator MARCELITO

apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator,
sendo  o  mesmo  favorável  à  aprovação  do  PPP.  O  Presidente  GEOVANE  abriu  para

manifestação dos conselheiros. Não houve manifestação. Colocou em votação. Aprovado por
unanimidade. l)  Apreciação  das  sugestões  de  pautas  apresentadas  pelo  Conselheiro  Srº

Carlos Magno – Memorando nº 01/2017. O Presidente GEOVANE destacou que algumas
sugestões de pauta são de ordem administrativa e que não devem ser tratadas no CONSUP, mas

fez questão de incluir  por considerar  um momento oportuno para todos,  visto ser um tema
apresentado pelo conselheiro Carlos Magno recorrente encaminhado pelo Srº Carlos Magno por

e-mail  .  Falou  que houve um movimento  que invadiu  o  Gabinete  do Reitor  para  tratar  de
processo administrativo disciplinar. Em seguida, passou a palavra para o Conselheiro Carlos

Magno.  O  Conselheiro  CARLOS  pontuou  que  estava  esperando  o  Presidente  tecer  suas
considerações iniciais após sua apresentação. Falou da importância do conselho discutir sobre

os pontos mencionados no memorando nº 01/2017, pois há necessidade de uma discussão mais
profunda e acredita que o CONSUP pode sim tratar desses assuntos (Apreciação e julgamento

de recursos e pedidos de reconsideração de punições impostas  a servidores por decisão em
PAD’s e Remoção e redistribuição de servidores). Disse que o entendimento que teve na última

reunião  foi  que  era  necessário  apenas  encaminhar  os  pontos  com justificativas  para  serem
incluídos na pauta.  Em seguida,  fez a leitura do memorando nº 01/2017. Após a leitura do
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memorando  em  questão,  o  Conselheiro  Carlos  Magno  passou  a  palavra  para  os  demais

conselheiros e comunicou que gostaria de fazer um encaminhamento após a manifestação dos
mesmos. A Conselheira AURELUCI, a pedido de um servidor, perguntou sobre o Edital  de

Intenção de Remoção não constar o número de vagas e que tinha observado que nesse Edital
não constava barema. O Conselheiro MOISES disse que os pontos sugeridos são complexos,

porém considerou pertinentes  os  pontos serem discutidos  e  deliberados  pelo CONSUP. Em
relação ao Edital de Intenção de Remoção, a Conselheira MANOELA disse que no Colégio de

Dirigentes – CODIR foi acordado encaminhar a minuta para aos Diretores apreciarem, porém
não  foi  encaminhada.  Destacou  que  foi  bom  não  terem  encaminhado  o  documento,  por

considerar que o CONSUP seria o local para discutir essas questões e considerou que seria
complexo os diretores analisarem a minuta por conviverem com servidores que desejam ser

removidos.  Salientou  que  seria  difícil  um  Edital  de  intenção  de  Remoção  que  pudesse
contemplar a todos. O Presidente  GEOVANE esclareceu que houve a proposição no CODIR de

encaminhar a minuta aos diretores dos campi, mas ao dialogar com os membros da comissão os
mesmos não acharam prudente disponibilizar a minuta do Edital, considerando que teriam o

prazo para recurso e que todos poderiam manifestar. Em relação ao Memorando encaminhado
pelo  Srº  Carlos  Magno,  o  Presidente  Geovane  disse  que  continham  várias  acusações.  O

Conselheiro CARLOS solicitou que mantivesse a mesma metodologia dos trabalhos que estava
sendo aplicada e propôs o seguinte encaminhamento que formassem uma comissão ou uma

relatoria  para  analisar  esses  documentos  e  casos  (julgamento  de  recursos  e  pedidos  de
reconsideração de punições impostas a servidores por decisão em PAD’s) e apresentassem para

o CONSUP e disse que mantinha o encaminhamento. O Presidente GEOVANE disse que não
existe esse encaminhamento ao CONSUP. Informou que um curso de capacitação ajudaria os

Conselheiros entenderem quais são as atribuições dos conselheiros junto ao conselho superior
da autarquia. Enfatizou que questões de ordem administrativa não é competência do conselho,

que o conselho não é  ordenador  de despesas  e  que a  deliberação realizada no dia  anterior
(16.08) em que trouxeram uma denúncia sobre o Reitor não cabe a este Conselho, visto que

existem procedimentos legais e regimentais que devem ser observados. Em seguida, fez uma
apresentação por meio de slides sobre os processos administrativos no âmbito do IF Baiano.

Destacou que o objetivo do PAD é apurar a verdade dos fatos sem a preocupação de incriminar
ou absolver o servidor. Esclareceu que diante de suposta falta funcional o Reitor é obrigado a

instaurar procedimentos apuratórios, não comportando portanto discricionariedade. Destacou os
princípios  aplicáveis  sobre  o  devido  processo  legal,  ampla  defesa  e  do  contraditório,

informalismo moderado, princípio da verdade real e da presunção de inocência e o princípio da
motivação, sendo estes previstos no manual de PAD da CGU. Apresentou o fluxograma de

PAD, destacando a necessidade de fazer juízo de admissibilidade antes de sua instauração, que a
Procuradoria Federal - PF emite parecer jurídico antes do julgamento proferido pela autoridade

competente e que ainda é oportunizado recurso quanto ao julgamento proferido. Destacou as
obrigações imparcialidade e independência dos membros integrantes da comissão disciplinar.

Destacou a necessidade de se observar os enquadramentos de infrações disciplinares previstos
na Lei 8.112/90. Em seguida, apresentou dados sobre os PAD no IF Baiano. Informou que entre
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março/2014 a julho/2017 foram apresentadas 46 (quarenta e seis) denúncias, e que destas, 30%

não ensejaram instauração de PAD. Informou que a maioria dos demandantes de abertura são
por recomendação de órgão de controle externos (MP, CGU, TCU), servidores, comissões de

PAD, estudantes e Auditoria interna e PF. Informou que 85% dos agentes envolvidos em PAD's
estão relacionados a procedimentos demandados por órgão de controle externos, denúncia de

servidores e CPAD. Quanto aos julgamentos e decisões proferidas, informou que até o presente
momento nenhum indiciado teve a penalidade proposta pela CPAD elevada pela autoridade

julgadora, e que ao exemplificar o abrandamento de algumas penalidades, o mesmo deve ser
feito  de  forma  fundamentada.  Sobre  apreciação  e  julgamento  de  recursos  e  pedidos  de

reconsideração de punições impostas  a servidores por  decisão em PAD's,  esclareceu que as
afirmativas do requerentes são improcedentes e carecem de respaldo legal referindo-se ao que

estar estabelecido na Portaria 451, de 9/04/2010. Ao apresentar trechos do memorando 01/2017,
questionou as acusações do conselheiro Carlos, solicitou que o mesmo citasse um exemplo de

caso concreto sobre as acusações.  Informou que não há previsão legal para que o julgamento de
eventuais recursos submetidos ao CONSUP tenha participação do interessado ou do advogado.

O Conselheiro CARLOS solicitou que o presidente apreciasse o pedido de recurso da servidora
Aline Barros. Em seguida, recorreu ao Conselho que se abrisse uma relatoria e solicitou que

abrisse para o debate. O Presidente GEOVANE disse que não há previsão legal, por isso não
tinha como atender ao pedido. Em seguida, deu continuidade a apresentação – Quanto ao tema

que trata de remoção e redistribuição de servidores foi esclarecido que há edital de remoção
vigente, visto que o edital de remoção de docente teve sua vigência prorrogada. Solicitou que

fossem apresentadas  as  distorções,  casos  concretos,  sobre  o  processo  seletivo.  Quando aos
critérios  dos  editais,  informou que  os  mesmos  são  claros  e  objetivos,  e  que  só  é  possível

divulgar as vagas previstas no estudo de demanda que é apreciado pelo CODIR, uma vez que o
edital de intenção de remoção tem o objetivo de efetivar o máximo de remoções possíveis por

meio  triangulações  de  intenções  de  remoções.  Finalizou  enfatizando  que  não  há  nenhuma
distorção  em relação  aos  editais  de  remoções  e  apresentou  outras  informações  relativas  a

evolução  de  número  de  servidores  no  âmbito  do  IF  Baiano.  Com  base  nas  discussões,  a
Conselheira NELMA refletiu que talvez não fosse o excesso de PAD’s, mas sim as relações

interpessoais  no  Instituto.  Destacou  a  importância  do  diálogo e  o  clima de trabalho  no IF
Baiano. Que é preciso pensar o que estava sendo feito pela qualidade de vida dos servidores. O

Conselheiro NAYRON questionou como seriam deliberados os dois pontos apresentados pelo o
Conselheiro  Carlos.  O  Presidente  GEOVANE  reiterou  que  o  PAD  tem  seu  rito  próprio,

esclareceu que o CONSUP já apreciou o recurso em questão. Quanto a remoção explicou que
existe uma resolução que trata desta questão. O Conselheiro CARLOS disse que a primeira vez

que  presenciava  um colegiado onde  seus  conselheiros  não são  respeitados  pelo  Presidente.
Justificando que na última reunião do CONSUP fez um pedido de inclusão de pauta e após

longa discussão foi solicitado que encaminhasse as sugestões de pautas justificadas. Que foi
feita a solicitação por meio de Memorando nº 01/2017, com as devidas justificativas. Observou

que a solicitação de pauta encaminhada estava sendo desqualificada antes de ser colocada em
votação, com frases sublinhadas, com uma desqualificação tamanha que o colocava em uma
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situação de solicitante que vive atacando o Reitor.  Disse gostaria de fazer um encaminhamento

das sugestões de pauta fossem votadas, ressaltando que um conselho conduzido minimamente
de forma democrática, com autonomia e independência que colocaria em votação as sugestões

apresentadas.  O  Presidente  GEOVANE  disse  que  estava  sendo  bastante  tolerante  e  que  o
conselheiro Carlos estava sendo inconsequente.  Ressaltou que a  partir  daquele momento as

pautas para apreciação do CONSUP seriam incluídas desde que hajam prerrogativas e previsão
legal deste Conselho. Em seguida, exemplificou sobre a denúncia feita no primeiro dia (16.08)

dessa reunião sobre sua pessoa que era preciso discutir, deixando os conselheiros à vontade para
colherem as provas e assinar, apresentando denúncia ao Ministério Público e ao Ministro e não

para  este  conselho.  O  Conselheiro  CARLOS  insistiu  que  o  Presidente  colocasse  o
encaminhamento sobre os pontos apresentados no memorando e manifestou sua indignação

como estavam sendo conduzidos  os trabalhos.  O Presidente  GEOVANE disse  que também
estava  indignado  e  que  não  havia  previsão  legal  para  o  encaminhamento  sugerido  pelo

conselheiro Carlos. O Conselheiro CARLOS falou que o Presidente precisava seguir regimento
e que naquele momento não estava como Reitor. Em seguida disse, chega de autoritarismo. O

Presidente GEOVANE disse que sabia do seu papel na reunião e não estava sendo autoritário, e
que o Conselheiro Carlos é que estava sendo autoritário e opressor. A conselheira MANOELA

falou de sua preocupação como gestora em relação ao número de PAD’s, destacando o gasto
financeiro,  o  número  de  PAD’s  que  não  resultam em nada  e  a  saúde  do  servidor  quando

responde  um  PAD’s.  Que  era  válido  este  conselho  pensar  como  melhorar  a  forma  de
procedimentos na Instituição. O Conselheiro MOISES disse que este colegiado não deve se

furtar das discussões mais polêmicas e delicadas que sejam. Que os conselheiros não devem
temer trazer temas para pautas. O Conselheiro CARLOS disse que nenhum conselheiro deve

passar por nenhum constrangimento em trazer um ponto de pauta para esse conselho. Ressaltou
que  estava  fazendo  o  encaminhamento  ao  colegiado.  Perguntou  ao  Presidente  qual  era  o

problema em fazer o encaminhamento colocado por ele, que mantinha seu encaminhamento na
íntegra.  Solicitou  encarecidamente  ao  CONSUP  que  deliberasse  sobre  essa  situação.

Vislumbrou  que  da  maneira  como  estava  a  condução  dos  trabalhos  não  prosseguia  o
encaminhamento sugerido. O Presidente GEOVANE disse que estava sendo tolerante, que o

conselheiro Carlos trazia acusações graves que teria que provar. Finalizou, que na qualidade de
Presidente e com base legal e regimental não caberia este conselho reapreciar recurso de PAD,

além de  não  haver  elementos/fatos  novos.  Edital  de  Intenção  de  Remoção. A Conselheira
AURELUCI  pontou  sobre  os  critérios  de  pontuação  no  Edital  de  intenção.  O  Conselheiro

ALEXSANDRO disse  achar  válido  ter  um barema  por  critérios  produtividade  do  servidor,
destacando o tempo de serviço como um item relevante.  O Presidente GEOVANE reiterou

como ocorreu de Edital de intenção Remoção e acrescentou que um edital nunca será justo para
todos. Em relação ao Edital de Remoção, o Conselheiro CARLOS  disse que o edital tem que

ser justo e objetivo. Falou que não é pelo número de vagas de intenção que se abre um Edital de
Remoção. Destacou a importância de divulgar o número de vaga. O Presidente GEOVANE

disse que concordava em disponibilizar as vagas conhecidas, mas era preciso fazer consultar a
Comissão responsável pela condução do processo e ao jurídico. A Conselheira CAMILA disse
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que  pelo  fato  de  não  disponibilizar  o  número  no  Edital  de  intenção  não  seja  falta  de

transparência.  Explicou  e  exemplificou  como  o  Edital  de  intenção  facilita  a  forma  de
provimento das vagas. Chamou atenção para o prazo de recurso finalizar “hoje” (17.08). O

Conselheiro CARLOS disse que não há transparência e segurança nas remoções no Instituto
diferente dos outros Institutos. Apelou que lançasse um edital com critérios, objetivos e número

de vagas. Que criasse uma comissão do CONSUP. O Presidente GEOVANE disse que o edital
aberto  tem critérios  claros  e  objetivos,  porém não  foi  disponibilizado  o  número  de  vagas.

Ressaltou que não caberia abrir comissão do CONSUP para analisar Edital.  Disse que levaria
essa ponderação sobre  disponibilizar  o  número de vagas  junto  com Camila  para  Comissão

analisar.  O Conselheiro MOISÉS falou que um critério  que também deveria ser  levado em
consideração seria dependentes (exemplificando pai e mãe). A Conselheira NELMA perguntou

se haveria possibilidade de prorrogar o prazo para recurso. A Conselheira CAMILA disse que
poderia disponibilizar as vagas até o momento, mas que poderia alterar ao longo do período. O

Presidente GEOVANE agradeceu as contribuições que as levaria para a Comissão analisar.  Em
seguida informou que passariam a apreciar o ponto de Pauta sobre o Processo Eleitoral.  O

Conselheiro  CARLOS  disse  que  gostaria  que  seu  encaminhamento  sobre  Comissão  para
analisar os recursos dos PAD's fosse feito. Informou que houve falha no recurso e gostaria de

apresentar. O Presidente GEOVANE disse que não houve falha, que a informação não procede,
e que não faria algo que não tem previsão legal. Disse que o conselheiro Carlos poderia fazer a

comissão que quisesse e independente, porém não deste conselho. Voltando a indeferir o pedido
devido  não  haver  previsão  legal.  Com  a  palavra,  o  Conselheiro  CARLOS  perguntou  ao

colegiado se poderia formar essa comissão nos moldes que tem sido formado as comissões. Não
houve manifestação do colegiado. O Presidente GEOVANE ratificou que estava indeferido o

encaminhamento  por  falta  de  previsão  legal.  Ainda  com  a  palavra,  disse  que  a  comissão
formada no primeiro dia dessa reunião também estava indeferida por falta de previsão legal. O

Conselheiro  CARLOS  disse  que  o  presidente  estava  indeferindo  de  modo  autoritário.  O
Presidente GEOVANE disse que denúncia contra Reitor pode ser apresentada ao Ministério

Público ou ao Ministério da Educação, e não a este conselho, muito mesmos com o denunciante
fazendo parte da comissão apuratória da suposta denúncia.  O Conselheiro MOISES disse que

se colocou para  fazer  parte  da comissão  que não é  para  julgar  o  Reitor  e   sim analisar  a
metodologia  utilizada  para  escolha  e  implantação  dos  cursos  no  Campus Alagoinhas.  O

Presidente GEOVANE disse que não era atribuição do CONSUP apurar denúncia contra Reitor
e se alguém entendesse que há alguma irregularidade que denunciasse junto a auditoria interna,

MP e ao MEC. Em relação ao  Campus Alagoinhas, informou que o mesmo foi criado pelo
governo federal e que a implantação e escolha dos Cursos foram feitos com base em estudo de

demanda iniciado na gestão anterior,  destacando que foi bem elaborado, foi apresentado em
audiência pública e aprovados, e que os cursos foram aprovados pelo CONSUP. Reiterou que é

preciso conhecer as atribuições deste Conselho. Ressaltou que, por não haver previsão legal,
indeferiu  a  criação  dessas  duas  comissões.  O  Conselheiro  MARCELITO  disse  que

considerando o tempo utilizado para discussão para constituir a comissão e um ponto levantado
por um conselheiro, achou que era falta de respeito do Presidente proceder dessa maneira. Disse
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ainda,  que  passaria  a  refletir  mais  antes  de  votar.   Enfatizou  dizendo  que  era  preciso  os

conselheiros saberem qual era seu papel neste conselho. O Conselheiro CARLOS lamentou o
tempo perdido pelo colegiado e dos servidores dos campi que estão acompanhando a reunião.

Disse  que  o  problema  estava  na  presidência  do  CONSUP,  por  que  “hoje”  abriu-se  um
precedente ruim no CONSUP pelo Presidente não preservar a independência e autonomia deste

Colegiado. Reiterou que estavam sendo desqualificados o encaminhamento e as justificativas
apresentadas no Memorando 01/2017, bem como sua condição de conselheiro. Disse que o

encaminhamento  feito  não  poderia  ser  indeferido  por  autoritarismo  do  presidente  e  o
encaminhamento sobre a constituição da comissão do dia anterior (16/08) sob a presidência do

Presidente  Substituto  foi  indeferido  por  vontade  do  Presidente  Geovane.  O  Presidente
GEOVANE disse que não era por autoritarismo e nem por vontade. O Conselheiro CARLOS

disse  que  gostaria  de  reivindicar  sobre  a  comissão  constituída  no  dia  16.08  e  fez  o
encaminhamento em relação à formação de uma comissão dos processos de PAD’s. Solicitou

aos  conselheiros  que se  voluntariassem para participar  da Comissão  sobre os  processos  de
PAD’s. O Presidente disse que encaminharia a dúvida para parecer  jurídico.  O Conselheiro

CARLOS disse que deveria encaminhar após o relatório da comissão. O Presidente GEOVANE
disse que não. O Conselheiro CARLOS disse que fez um encaminhamento simples e claro e que

deixaria o debate para comissão. Apelou para o CONSUP formar a comissão e apreciar os
recursos  dos  PAD’s,  independente  do  indeferimento  do  Presidente  abrisse  a  votação  para

formação da Comissão.  Disse ainda, que o objetivo da comissão era analisar os recursos de
PAD’s que os servidores foram injustamente condenados por comissões de PAD’s e “canetadas”

do  Reitor,  e  que  possibilitasse  os  servidores  recorrerem  a  este  conselho.  Em  relação  ao
presidente informar que não cabia o CONSUP fazer essa apreciação, o conselheiro CARLOS

disse que não procedia. O Conselheiro CARLOS voltou a apelar para formação da comissão
mesmo a revelia do autoritarismo da Presidência, que este conselho fizesse honrar a dignidade e

questões humanas. A Conselheira NELMA disse que participou de outros conselhos e que teve
questões que foram colocadas no conselho mesmo que caíssem sobre o presidente algumas

acusações.  Como  representantes  da  comunidade  devem  trazer  questões  mesmo  que
discordassem.  Questionou  por  que  não  apreciar  essas  questões  e  criar  as  comissões.  O

Presidente GEOVANE disse que não havia previsão legal isso. A Conselheira MANOELA falou
que  o  conselho  é  composto  de  várias  representações  sendo  eleitas  pela  comunidade  e

questionou como tratar os anseios da comunidade neste conselho. Disse para construir uma
Instituição de forma democrática e transparente que esse era o lugar. Falou o que foi deliberado

no primeiro dia  de reunião foi  inclusive verificado a  questão legal,  que não foi  deliberado
nenhuma espécie de julgamento e condenação de ninguém, que houve bastante cuidado e que a

votação ocorreu após verificar que estariam debruçados nas documentações. Em relação a fala
da conselheira Manoela, o Diretor Executivo DENILSON disse o encaminhamento inicial feito

foi  que verificasse  se  haveria  previsão  legal  para  o  encaminhamento  ser  feito,  que não  se
recordava da parte que foi discutido e verificado.  O Presidente GEOVANE disse que essas

demandas e impasses seriam encaminhadas para parecer jurídico. Sobre o PAD disse que estava
seguro em relação suas colocações, mas reencaminharia para Procuradoria Federal e que tinha
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respondido duas vezes ao SINASEFE. Em relação ao encaminhamento da comissão constituída

no primeiro dia de reunião,  o Presidente GEOVANE disse que analisaria a ata,  o áudio da
gravação e que se for algo de possível irregularidade não poderia abrir um processo contra se

mesmo, que caberia ao Ministério Público, ou Ministro da Educação apurar  a suposta denúncia.
Em relação a comissão de PAD, o Conselheiro CARLOS disse  que retiraria se fosse vencido no

voto.  Que gostaria  que colocasse em votação a  constituição  da comissão,  que dessa forma
aconteceria de forma democrática e jamais aceitaria esse gesto de autoritarismo do Presidente.

O  Presidente  GEOVANE disse  que  não  iria  fazer  algo  indevido  e  não  encaminharia  para
votação  por  não  haver  previsão  legal.  O  Conselheiro  Moises  disse  em  que  pese  o

posicionamento da Presidência não o faria declinar e nem participar da comissão constituída no
primeiro dia dessa reunião por entender que não era algo pessoal. Solicitou que refletissem em

relação a implantação de um campus. O Presidente GEOVANE disse que precisaria analisar o
áudio da gravação, a proposição e a ata, pois o que tinha ao seu conhecimento que era uma

denúncia e sendo uma denúncia não cabe este conselho apurar. O Conselheiro CARLOS disse
que era preciso consolidar o encaminhamento sobre a constituição da comissão para apreciar os

PAD’s e apelou novamente pelo bom senso da Presidência. O Presidente GEOVANE disse que
não faria  Portaria  e  nem colocaria  em votação.  O Conselheiro  CARLOS que disse  faria  o

encaminhamento  independente  do  indeferimento  da  Presidência  e  solicitou  que  três
conselheiros se colocassem para fazer parte da comissão. Colocaram-se Josmar e Moises. Não

houve a colocação do terceiro participante, sendo assim o conselheiro Carlos se colocou. Ponto
Extra: Processo Eleitoral para escolha dos cargos de Reitor e diretor Geral – Mandato

2018-2022. O Presidente GEOVANE disse que o Processo Eleitoral seria norteado por meio do
decreto nº 6.986/2008, fazendo a leitura do mesmo e da  minuta de Resolução com base na

Resolução de 2013. Declinou em relação em indicar os membros para comissão. Solicitou que a
escolha dos membros da comissão fosse algo mais impessoal possível e democrático, sugerindo

a escolha por  sorteio.  Foi  consenso do Conselho que os conselheiros auto  indicassem. Em
seguida, o Presidente GEOVANE solicitou um nome para as seguintes representações: docente,

discente,  egresso  e  TAE.  Sendo  Nelma  Cristina  (docente),  Nayron  Rocha  (TAE),  Renan
Nascimento (discente) e Josmar (egresso). Aprovado por unanimidade. Observa-se o que segue:

o  conselheiro  Jeferson  declinou  para  participação  do  conselheiro  Renan.  Ponto  Extra:
Apresentação  da  Relatoria,  Apreciação  e  Aprovação  Calendário  Acadêmico  2017,  do

Campus Senhor  do  Bonfim  –  Processo:   23333.000029/2017-81.  O  Conselheiro  Moises
apresentou  a  relatoria  elaborada  pelo  conselheiro  Ed  Fábio,  tecendo  comentário  sobre  o

relatório,  as  considerações   e  o  voto  do relator,  sendo o  mesmo favorável  a  aprovação do
Calendário.  O Presidente  GEOVANE abriu  para  manifestação dos conselheiros.  Não houve

manifestação.  Colocou  em  votação,  de  acordo  com  o  voto  do  relator.  Aprovado  por
unanimidade.  Ponto  Extra:  Apresentação  da  Relatoria,  Apreciação  e  Aprovação  da

Reformulação  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  da
Computação,  do  Campus Senhor  do  Bonfim  –  Processo:   23333.000581/2016-99.  O

Conselheiro  MOISES  apresentou  a  relatoria  elaborada  pelo  conselheiro  Ed  Fábio,  tecendo
comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o mesmo favorável a
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aprovação da reformulação do PPC.  O Presidente  GEOVANE abriu  para  manifestação dos

conselheiros. Não houve manifestação. Colocou em votação, de acordo com o voto do relator.
Aprovado por unanimidade. Nota Informativa: O Conselheiro MOISES fez a leitura da Nota

informativa. Sendo aprovado pelo Conselho. Comunicou que encaminharia a Nota informativa
com a  redação  revisada  para  secretaria  até  dia  18.08. m)  O que  ocorrer:  O Conselheiro

MOISES perguntou aos conselheiros se havia alguma objeção em relação a comissão de PAD
por  parte  dos  conselheiros  presentes,  apesar  de  indeferimento  da  presidência.  Não  houve

manifestação dos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às
dezessete horas e quinze minutos, na qual eu, Viviane Santana Menezes, Secretária dos órgãos

Colegiados Superiores 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
Conselheiro (a) Titular

Nelma C. S. B. de Mattos
Conselheiro (a) Titular

 Carlos Magno Augusto Sampaio
Conselheiro(a) Titular

Alexsandro dos Santos Brito
Conselheiro (a) Suplente

Tâmara Leal M.da Paixão
Conselheiro (a) Titular

Denilson Santa Sodré dos Santos  
               Diretor Executivo    

Daiana Silva Mamona
Conselheiro(a) Titular

 Nayron Brito Rocha
Conselheiro (a) Titular

Lizziane Argolo Batista
Conselheiro(a) Titular

         Félix Barbosa Reis
Conselheiro (a) Titular

 Fátima de Souza Gomes
Conselheiro(a) Titular

Camila Lima Santana e Santana
Conselheiro(a) Titular

 Manoela Falcon Silveira
Conselheiro (a) Titular

        Moisés Leal Morais    
Conselheiro (a) Titular

Marcelito Trindade
             Conselheiro (a) Titular

      Josmar Rodrigues Barbosa
        Conselheiro (a) Titular

             Renan Nascimento
Conselheiro (a) Titular

         Edson Silva da Fonseca                         Lindiomar Dourado de Souza Silva                     Viviane Santana Menezes
           Conselheiro (a) Titular                              Conselheiro (a) Titular                                          Secretária               

            Thaís Silva de Oliveira                          Jeferson Conceição Santos
            Conselheiro (a) Titular                  Conselheiro (a) Titular
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