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 ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA -2017

Aos dezesseis 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 Denilson Santana Sodré dos Santos, Reitor Substituto no exercício do
cargo  deste  Instituto  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, Ed Fábio Silva Agapito, Daiana Silva Mamona e Nayron Brito
Rocha (Representantes dos Técnico-administrativos – Titulares); 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);   Alberto  Duarte  Vilarinhos  (Representante  Setor  Público  e/ou  Empresa
Estatal - Titular); João da Cruz de Souza Santos (Representante das Entidades dos Trabalhadores -
Titular);  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  21  (vinte  e  um)
Conselheiros(as). Ausências justificadas: Samuel Marconi (Representante dos 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).  Observa-se  o  que  segue:  A Conselheira  Helca  Lícia  confirmou   presença,  mas  não
compareceu.  Convocação e  Pauta: Ofício  Circular  Nº  07/2017/IF Baiano/Conselho Superior  -
Convoca  para  Primeira  Reunião  Ordinária  do  CONSUP  e  o  Ofício  Circular  Nº  08/2017/IF
Baiano/Conselho Superior –  Pauta da Segunda Reunião Ordinária do CONSUP: a) Informes; b)
Apreciação  e  Ratificação  da  Resolução/CONSUP  nº  22,  de  19/07/2017;  c)  Retificação  das
Resoluções/CONSUP nºs 12, 18, 27, 28, 33, 46, 51, 52, 54, 55, 57 e 58/2016 e 08/2017, conforme
motivação  apresentada  pela  PROPES;  d)  Apresentação  das  Relatorias  e  Ratificação  das
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Resoluções/CONSUP nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11,12, 13, 14, 15,16 e 21/2017; e)
Apresentação das Relatorias, Apreciação e Aprovação da Reformulação dos Projetos Pedagógicos
de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Superior – Processo: 23333.000747/2016-77
e Processo: 23332.000268/2016-61; f) Aprovação dos Projetos Pedagógicos de Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio – Processos: 2335.001180/2015-55 e 23329.00812/2015-42;
g) Apresentação das Relatorias e Apreciação e Aprovação dos Projetos Pedagógicos de Cursos da
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  –  Processo:  23327.000399/2017-06;  h)
Apresentação da Relatoria, Apreciação e Aprovação da Minuta do Regimento Interno do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) do IF Baiano – Processo nº 23327.0001628/2017-00; i)
Apresentação da Relatória 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. O Presidente Substituto do Conselho Superior, o
Professor Denilson Sodré, declarou aberta a sessão, após verificação do quórum mínimo, o que
permitiu  a  instalação  dos  trabalhos.  Solicitou  aos  conselheiros  que  se  apresentassem.  Após
apresentação,  o  Presidente  Substituto  Denilson  comunicou  o  Expediente  do  CONSUP:
Correspondências  recebidas:  Memorando  nº  125/2017  -  IFBAIANO/RET/PROPES-GAB;
Memorando nº 144/2017 -IFBAIANO/RET/PROPES-GAB e Memorando nº 01/2017 – Conselheiro
Carlos Magno. Correspondência expedida: Portaria/ CONSUP Nº. 03, DE 19 DE JUNHO DE 2017
que constitui a Comissão para revisar o Regimento Interno do Conselho Superior do IF.  Aprovação
da Pauta: O Presidente Substituto DENILSON  fez a leitura do Ofício Circular/CONSUP nº 08, de
09.08.2017.  Em seguida,  sugeriu  a  inclusão  dos  documentos  encaminhados  pela  secretaria  dos
órgãos colegiados no dia 14/08, três relatorias: o Processo nº 23333.000581/2016-99- Reformulação
PPC Superior Lic. Ciências da Computação do Campus Senhor do Bonfim (Relator Ed Fábio); o
Processo nº 23333.00029/2016-99- Calendário Acadêmico do Campus Senhor do Bonfim (Relator
Ed Fábio); o Processo nº 23335.000811/2016-08 -Projeto Pedagógico do Curso de Especialização
em  Ciência  de  Tecnologia  e   Alimentos  (Relator  Alberto  Vilarinhos)  e  dia  15/08,  uma  nota
informativa  elaborada  pela  comissão  designada  na  primeira  reunião  ordinária.  Em  seguida,
justificou a alteração do número de dias da Reunião em questão, considerando o não recebimento de
todas as relatorias, conforme foi acordado na primeira reunião ordinária. O Conselheiro CARLOS
informou que o relatório do Plano Anual de Capacitação dos Servidores, o qual é relator, está em
fase de conclusão. Disse que na primeira reunião fez a solicitação de inclusão de dois pontos de
pauta para essa reunião inclusive sobre Remoção, mas que o Edital foi publicado. O Presidente
Substituto  DENILSON  disse  que  os  pontos  encaminhados  pelo  conselheiro  Carlos  seriam
apreciados nessa reunião, conforme pauta divulgada. Em relação aos documentos encaminhados
após a divulgação da pauta,  a conselheira AURELUCI disse que não concordava com a inclusão
considerando  o  tempo  exíguo  que  foi  encaminhado  os  documentos.  O  Presidente  Substituto
DENILSON disse que os documentos foram encaminhados a secretaria após a divulgação da pauta
e que colocaria em votação sobre a possibilidade de apreciação nesta reunião. Em seguida, colocou
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em votação a inclusão dos quatro pontos. Houve abstenção apenas do conselheiro Ed Fábio. O
conselheiro ED FÁBIO solicitou a palavra, justificou seu atraso e solicitou esclarecimentos sobre os
pontos  que  seriam  incluídos  na  pauta.  Perguntou  como  era  o  funcionamento  de  abertura  e
fechamento da pauta deste Conselho, bem como o prazo para elaboração de relatoria. O  Presidente
Substituto DENILSON disse que a definição da pauta era em função da normatização do Instituto,
que há uma definição de prazo para encaminhamento dos documentos a secretaria. A secretária
VIVIANE  informou  que  o  prazo  para  divulgação  da  pauta  constava  no  regimento  interno  do
CONSUP e  a  definição  de  relatores  era  competência  do  Presidente,  sendo  que  ao  designar  o
conselheiro  relator,  o  mesmo  poderia  aceitar  ou  não  ser  relator  do  processo.  A Conselheira
AURELUCI chamou atenção sobre o prazo para deflagração do Processo Eleitoral para Escolha dos
cargos de Reitor e Diretores Gerais. O Presidente Substituto DENILSON justificou a ausência do
Reitor e disse que o assunto poderia ser tratado no dia seguinte quando o mesmo presidirá a reunião.
O  Conselheiro  CARLOS  disse  que  seria  interessante  colocar  na  pauta  uma  vez  que  estavam
analisando a inclusão de ponto de pauta. O Conselheiro ED FÁBIO disse que tinha sugerido na
última reunião, questionando a secretária. A Secretária VIVIANE ratificou que o conselheiro Ed
Fábio tinha sugerido, porém não foi submetido a aprovação do conselho. O Presidente Substituto
DENILSON disse que pelo fato de não ter conhecimento suficiente sobre o assunto para discussão,
sugeriu  que  fosse  tratado  no  dia  seguinte.  Destacou  que  os  quatro  pontos  aprovados  seriam
discutidos se houvesse tempo. O Conselheiro ED FÁBIO voltou a falar sobre a sugestão de ponto
de  pauta  do  processo  eleitoral  e  acrescentou  que  houve  redução  de  dias  da  segunda  reunião
ordinária,  ocorrendo descumprimento do calendário aprovado na primeira reunião.  O Presidente
Substituto DENILSON disse que estava seguindo a pauta divulgada por meio do ofício circular nº
08/2017, que tinha uma pauta represada e não tinha participado da primeira reunião. O Conselheiro
CARLOS ponderou, disse que não concordava com a redução dos dias da reunião, uma vez que o
Instituto  esteve  sem  conselho  por  quase  seis  meses,  questionando  o  motivo  de  ter  pressa  e
concordou com a fala da conselheira Aureluci. O Presidente Substituto DENILSON colocou em
votação a inclusão do Processo Eleitoral para os cargos de Reitor e Diretores Gerais. Aprovado por
unanimidade.  Após  análise  e  discussão,  a  Pauta  ficou  definida  da  seguinte  forma:  O  Ofício
Circular/CONSUP  nº  08,  de  09.08.2017,  os  Processos  nºs  23333.000581/2016-99,
23333.000009/2016-99 e  23335.000811/2016-08,  a  Nota  Informativa  e  o Processo  Eleitoral.  b)
Apreciação e Ratificação da Resolução/CONSUP nº 22, de 19/07/2017. O Presidente Substituto
DENILSON  fez a leitura do memorando. Em seguida, passou a palavra para os conselheiros. Não
houve  manifestação.  Colocou  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade  c)  Retificação  das
Resoluções/CONSUP nºs 12, 18, 27, 28, 33, 46, 51, 52, 54, 55, 57 e 58/2016 e 08/2017, conforme
motivação apresentada pela PROPES. O Presidente Substituto DENILSON fez a leitura do
Memorando  nº  144/2017  -   IFBAIANO/RET/PROPES-GAB.  O  Presidente  Substituto
DENILSON fez a leitura do memorando, apresentou o anexo modelo e justificou que a retificação
das  resoluções  era  em decorrência  de  não  especificar  também a  autorização  de  implantação  e
funcionamento.  Em seguida,  passou  a  palavra  para  os  conselheiros.  A Conselheira  LIZZIANE
externou que as resoluções deveriam seguir este modelo quando se tratar de aprovação de PPC,
especificar  a  autorização  da  implantação  e  funcionamento  do  curso.  O  Presidente  Substituto
DENILSON  colocou  em  votação  a  retificação  das  resoluções.  Aprovado  por  unanimidade.  d)
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Apresentação das Relatorias e Ratificação das Resoluções/CONSUP nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07,  08,  10,  11,12,  13,  14,  15,16 e  21/2017. Ratificação da Resolução 01/2017 que aprovou ad
referendum a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Agroindústria
do Campus Guanambi - Processo nº 23330.000347/2016-91. O Presidente Substituto DENILSON
informou que a relatoria foi apresentada em 30.11.2016 e considerando as sugestões apresentadas
pelo  relator,  o  conselho  deliberou  encaminhar  a  relatoria  ao  interessado  para  apreciação  e
posteriormente  submeter  a  aprovação da  reformulação do projeto.  Cabendo  nesta  reunião,  este
conselho apreciar a versão final do projeto, bem como a ratificação da resolução nº 01/2017. Após
apreciação, o presidente substituto DENILSON colocou em votação a ratificação da Resolução n º
01/2017, conforme versão final do projeto apresentado pelo Campus. Aprovado por unanimidade. A
Conselheira CAMILA sugeriu que as resoluções que aprovaram apenas o Projeto Pedagógico do
Curso  fossem alteradas,  incluindo  a  autorização  de  implantação  e  funcionamento  do  curso.  O
Presidente  Substituto  DENILSON  colocou  em  votação  a  sugestão  da  Conselheira  Camila.  O
Conselheiro  ED  FÁBIO  perguntou  se  seria  a  partir  dessa  reunião.  O  Presidente  Substituto
DENILSON disse que seria feito um levantamento pela Pró-Reitoria de Ensino e que nesta reunião
aconteceria  as  alterações  nas  resoluções  que  aprovaram os  PPC´s.  O  Conselheiro  ED FÁBIO
ponderou que a autorização para implantação e funcionamento iam além da aprovação do PPC. Em
seguida, citou os cursos do  Campus Alagoinhas e solicitou um pouco de cuidado em relação a
autorização  para  implantação  e  funcionamento  de  curso.  Sugeriu  que  fossem  ratificadas  as
Resoluções  dos  PPC's  e  que  a  metodologia  fosse  adotada  para  próximas  reuniões.  Fez  um
encaminhamento  contrário  que  deixasse  essa  decisão  para  próxima  reunião.  A  Conselheira
CAMILA destacou que a alteração se dava nas resoluções que aprovou os projetos e os cursos já
estavam em funcionamento.  Ratificando que  as  resoluções  especificam apenas  a  aprovação do
projeto. Destacou que o papel desse conselho é aprovar a autorização e funcionamento do curso e
que  o  PPC  é  um  elemento  para  o  funcionamento.  O  Conselheiro  NAYRON  salientou  que  a
Instituição  tinha  como  ato  autorizativo  para  autorização  de  implantação  e  funcionamento  a
Resolução  que  aprovava  o  PPC.  A  Conselheira  LIZZIANE  destacou  que  o  projeto  vem
contemplando o estudo de demanda, ata de audiência pública ou seja devidamente instruído para
autorização e funcionamento de curso. O Conselheiro ED FÁBIO concordou com a conselheira
Camila que o papel desse conselho é autorizar o funcionamento de curso, com base na análise do
PPC, mas que também era necessário analisar outros documentos. Informou que em relação aos
cursos  do  Campus Alagoinhas,  a  audiência  aconteceu  na  véspera,  que  tinha  feito  denúncia  no
Conselho  Superior  e  que  esses  documentos  deveriam constar  no  processo.  Concordou  que  as
correções  das  resoluções  deveriam  ser  feitas.  Acrescentou  que  quando  houvesse  pauta  para
autorização  de  implantação  e  funcionamento  de  curso  que  fosse  aberto  para  inserir  outros
documentos, mas que não estava fazendo juízo de valor. Após análise e discussão, as resoluções
serão retificadas, conforme sugestão apresentada pela conselheira Camila. O Conselheiro CARLOS
foi solidário a fala do conselheiro Ed Fábio, externou sua preocupação em relação a estrutura dos
campi para ofertar novos cursos, bem como as condições de trabalhos dos servidores. A Conselheira
MANOELA falou da importância dos projetos de cursos serem apreciados pelo conselho e das
comissões que elaboram esses projetos. Vislumbrou que o conselho poderia apreciar e aprovar o
PPC, porém se o conselho achar que não tem condições de autorizar o funcionamento do curso,
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aprovaria  apenas  o  Projeto  e  posteriormente,  após  atender  as  recomendações  do  CONSUP,  o
processo retornaria ao CONSUP para apreciação e autorização de funcionamento. O Conselheiro
MARCELITO comunicou que  existe  um projeto  de  curso sendo construído  há  quatro  anos no
Campus Teixeira de Freitas e esperava que houvesse mais respeito com a Comissão, destacando
quem aprova ou não o projeto era o CONSUP. Solicitou que desse oportunidade a esse conselho
apreciar o projeto do curso de Engenharia Agronômica do  Campus  Teixeira, que não aceitava a
opinião de uma única pessoa, que continuaria a lutar pelo campus. A Conselheira NELMA chamou
atenção para análise de outros documentos, além dos quais, constavam no processo. O Conselheiro
ED FÁBIO  destacou que o IF tem apenas oito anos que o regimento do CONSUP estava sendo
revisado e que as coisas que estavam sendo feita, provavelmente, estavam sendo feitas de forma
errada. Salientando que a revisão do regimento interno do CONSUP possibilitará fazer de forma
certa. Questionou se caberia a este conselho se debruçar sobre a análise do Projeto Pedagógico de
Curso - PPC ou não seria demanda do CONSEP/CEPE. A Conselheira CAMILA disse “hoje” que
caberia o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão - CEPE a análise. O Conselheiro ED FÁBIO
falou que talvez caberia este conselho autorizar apenas o funcionamento de curso. A conselheira
CAMILA informou que o CEPE analisa pedagogicamente e o CONSUP autoriza, conforme está
regimentado no momento. O Conselheiro ED FÁBIO ressaltou que o que estava sendo feito era a
aprovação dos PPC´s, acrescentando que seria mais uma justificativa para certificar o papel deste
conselho. A Conselheira AURELUCI  disse se o papel  deste conselho for apenas para autorizar o
funcionamento  de  curso,   não queria  ser  corresponsável  pela  aprovação de  um PPC errado.  A
Conselheira CAMILA esclareceu que seu entendimento é que esse conselho pode aprovar o PPC e
autorizar  o  funcionamento,  ou  aprovar  a  autorização  com  ressalva  no  PPC.  A  Conselheira
AURELUCI lembrou que teve uns PPC's do Campus Serrinha que estavam errados e mesmo assim
funcionaram. O Conselheiro MARCELITO disse que as ponderações da conselheira Aureluci são
pertinentes. Destacando que fica bastante chateado quando o assunto é aprovação de PPC, pois o
Campus Teixeira de Freitas tem um projeto de curso de Engenharia Agronômica para ser aprovado e
até o momento não foi encaminhado para apreciação deste conselho, destacando que o Campus vem
trabalhando  deste  2014  e  que  o  projeto  teve  aprovação  da  PROEN e  comunicou  que  as
especializações dos cursos do  Campus Serrinha, no primeiro momento não foram aprovadas pelo
CONSUP, e a PROPES lançou Edital, só ocorrendo a aprovação dos Projetos após nova apreciação
do CONSUP. Salientou que os conselheiros do mandato anterior sabem disso e se alguém quisesse
saber dos fatos poderia fazer a leitura das atas. O Conselheiro CARLOS externou sua preocupação
sobre o CONSUP ter dois pesos e duas medidas, fato percebido na fala do conselheiro Marcelito.
Destacou a necessidade de revisar  o  regimento interno do CONSUP, apesar  de ter  ocorrido na
última reunião resistência em formar uma comissão para tal finalidade. A Conselheira CAMILA
vislumbrou  que  hoje  não  é  papel  desse  conselho  apreciar  PPC pelo  fato  do  conselho  não  ter
especialista na área, mas o que não impediria desse conselho apresentar contribuições. Enfatizou
que uma das atribuições do CEPE é analisar as matérias ensino, pesquisa e extensão e ponderou que
este  conselho  apreciaria  a  implantação  e  funcionamento  do  curso,  além  de  fazer  algumas
ponderações se necessário no projeto, cabendo a aprovação com ressalvas ou não. Que talvez a
sugestão  da  conselheira  Manoela  para  sair  dois  documentos:  aprovação  do  PPC  e  outro  da
autorização da implantação e funcionamento. O Presidente Substituto DENILSON ponderou que
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essas contribuições caberiam tratar como ponto de pauta, por esse motivo não colocaria em votação.
Sugeriu que a Pró-Reitoria de Ensino/CEPE  apresentassem em outro momento para o conselho
como funciona os trâmites para os PPC's até o encaminhamento para o CONSUP. A Conselheira
CAMILA chamou atenção para o inciso IX, do art.5º-  compete ao CONSUP - autorizar a criação,
alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal, bem como o registro de
diplomas.  Informando que  a  resolução especifica  apenas  aprovação do PPC,  mas  estava  sendo
utilizado também com finalidade de autorizar a implantação e funcionamento, conforme inciso IX,
do art.5º. Destacou que entende que quando esse conselho aprova o projeto, também autoriza a
implantação e funcionamento do curso, mas que isso deveria ser especificado nas resoluções. O
Presidente  DENILSON  voltou  a  dizer  que  não  faria  o  encaminhamento  no  momento  sobre  a
sugestão apresentada pela conselheira Manoela. O Conselheiro ED FÁBIO pediu questão de ordem
e  fez  a  leitura  do  inciso  IV,  do  art.  15  - Compete  ao  CONSUP  “aprovar  o  projeto  político-
pedagógico, a organização didática, regimentos internos” destacando que qualquer alteração das
competências  deste  conselho  devem  ser  analisadas.  O  Presidente  Substituto  DENILSON
complementou dizendo que por isso haveria necessidade de pauta especifica para tratar do assunto.
A Conselheira CAMILA solicitou que fosse especificado nas resoluções o inciso IX,  art.5º, do
regimento interno do CONSUP.  Ratificação da Resolução 02/2017 que aprovou ad referendum o
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agroindústria  Subsequente do Campus  Alagoinhas  –
Processo  n  233330.501239/2016-31. O  conselheiro  Relator  ALBERTO  apresentou  a  relatoria
tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o mesmo favorável
a Ratificação da Resolução 02/2017. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação
dos  conselheiros.  O  Conselheiro  MARCELITO  pontuou  sobre  a  metodologia  utilizada  para  o
conselho  fazer  as  avaliações  de  PPC  e  Projeto  Político  Pedagógico-  PPP,  considerando  as
especificidades do local/região sem conhecer  in loco. Destacou que a aprovação de curso deveria
ser  in loco ou com possibilidade da reunião acontecer no campus de implantação do curso, pois
dessa forma de fato estariam aprovando a implantação e funcionamento do curso, e não da maneira
como estava acontecendo aprovando papel. O Presidente Substituto DENILSON disse que nada
impediria  que  o  relator  visitasse  o  campus,  mas  não  seria  viável  uma  reunião  acontecer  em
determinado campus por  causa  de  implantação  e  funcionamento  de  um curso.  O  Conselheiro
MARCELITO disse  que  o  relator  teria  sua  opinião,  mas  quem aprovava  era  o  conselho.  Que
continuariam  a  aprovar  papel.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  falou  que  seria  também
desconsiderar  o trabalho do relator,  exemplificando também o trabalho apresentado no PPC de
Teixeira de Freitas. O Conselheiro MARCELITO disse que discordava do presidente. O Presidente
Substituto DENILSON disse que o mesmo tem direito de discordar. O Conselheiro ED Fábio achou
pertinente a fala do conselheiro Marcelito. Destacou que,  o que chegava para este conselho era uma
parte da história. Pediu desculpa ao conselheiro Alberto. Falou que tem vários outros documentos
produzidos que não constavam no processo, referenciando a audiência pública que aconteceu com
um dia de antecedência, sem ouvir a comunidade de Alagoinhas, após passar três anos do estudo de
demanda. Chamou atenção em relação os cursos ofertados no  Campus Alagoinhas, bem como à
distância entre os campi Catu e Alagoinhas. Ressaltou que questionou sobre o estudo de demanda, a
respeito  de  questões  técnicas  tais  como  a  determinação  do  universo  populacional,  o  plano  de
amostragem, tratamento estatístico dos dados que pudesse referenciar o anseio da comunidade, além
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de campus não tem 1km2 de área agrícola, mas foi aprovado curso na área. Informou que visitou o
Campus  Alagoinhas e certificou que o mesmo se mantém apenas com esse curso aprovado em
janeiro, por meio ad referendum, pelo presidente deste Conselho, período após um mês do final do
mandato dos conselheiros do CONSUP anterior, sendo que esse mandato deveria ser prorrogado.
Ressaltou  as  consequências  se  o  conselho  não  ratificasse  a  resolução,  pois  comprometeria
completamente o funcionamento do campus, mas sabia da responsabilidade deste conselho, porém
não poderia deixar de registar a forma como foi conduzida a aprovação do curso. Em seguida, fez o
encaminhamento que se abrisse uma sindicância sobre como foi feito o processo de aprovação dos
cursos e que fosse avaliado a postura do presidente Geovane que aprovou ad referendum o curso,
sendo que tinha quatro documentos solicitando impugnação dessa audiência pública, pois o estudo
de demanda não apresentava os anseios da comunidade de Alagoinhas. Fez o encaminhamento que
ratificasse a resolução nº 02/2017 e que aprovassem uma sindicância como se deu a aprovação do
curso. A Conselheira AURELUCI discordou em parte da fala do conselheiro MARCELITO disse
que é responsabilidade do Diretor do  Campus designar uma comissão para fazer o estudo para
escolha de implantação de um curso. Destacou que a comunidade sabe onde vivi e as condições do
campus, uma vez que, a comunidade é favorável a implantação de determinado curso e o Diretor
submete  para  apreciação  do  CONSUP,  não  caberia  esse  conselho  desconsiderar  e  tampouco
conhecer in loco o campus. Em relação a fala do conselheiro Ed Fábio, vislumbrou que não houve
consideração  ao  anseio  da  comunidade.  A Conselheira  CAMILA achou  importante  a  fala  do
conselheiro Marcelito, mas não se tratava de apenas aprovar simplesmente papel, que há análise
acontecia em cima de indícios e evidências, além de procedimentos que devem ser seguidos e que o
servidor tem fé pública. Que talvez caberia este conselho aprimorar esses procedimentos, uma vez
que existe uma Resolução do CONSUP que trata sobre a criação, implantação e funcionamento de
curso no âmbito da instituição. Destacou que não haveria condições do conselho fazer a visita  in
loco quando se tratar de implantação de um curso, considerando que as pautas têm vários pontos
sobre implantação de cursos em diferentes campus, achou plausível a visita apenas do relator. Em
relação as colocações feitas pelo conselheiro ED FABIO, esclareceu que a Resolução 47/CONSUP,
diz que a audiência pública é coordenada pelo campus e que a participação da Reitoria se dava
quando fosse convidada. Destacou que o curso de agroindústria não era agrícola, pois o eixo é em
produção alimentícia e o que não interfere na ausência de área agrícola. Disse que no período do
estudo de demanda aconteceu em todos os campi em fase de implantação (Xique-Xique, Itaberaba,
Alagoinhas e Serrinha) e que de acordo com esse estudo foi pontuado que o eixo de produção
alimentícia era altamente indicado para o Campus de Alagoinhas. O Conselheiro CARLOS achou
que  não  é  correto  a  Reitoria  que  conduzir  a  audiência  pública  por  considerar  parte  muita
interessada.  Destacou a importância da participação da Reitoria nas audiências. Disse que fosse
concedido  ao  (à)  conselheiro  (a)  relatora  (a)  a  possibilidade  de  visitar in  loco ou  solicitar
documentos além dos quais constam no processo. O Presidente Substituto DENILSON disse que
nada impediria o (a) conselheiro (a) relator (a) fazer a solicitação. O Conselheiro CARLOS disse
que a ponderação foi feita considerando a nova composição do conselho. O Conselheiro ED FÁBIO
voltou a dizer que o conselho deveria ratificar a resolução, considerando a responsabilidade social
deste conselho, porém não poderiam deixar de analisar a forma como se deu a aprovação do curso.
Falou que  na  audiência  pública,  a  qual  foi  conduzida  pelo  Reitor  no  momento  da  votação  de
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aprovação dos cursos, solicitou ponderação que não aprovassem os cursos naquele momento, pois
faltavam dez dias para ter reunião do CONSUP e que no período esteve na Reitoria fazendo a
denúncia. Ressaltou que não foi apenas aprovado o curso de agroindústria, mas também o curso de
agroecologia médio integrado que é da área agrícola. Falou que muitas coisas estavam se passando
e inclusive interesses, questionando a abertura de um curso agrícola a 30 km do Campus Catu, onde
possui há quase 50 anos. Solicitou como conselheiro ao presidente que fizesse o encaminhamento
para  o  conselho  abrir  sindicância  formada  por  conselheiros  para  avaliar  toda  forma  como  foi
conduzida  a  aprovação  dos  cursos  do  Campus Alagoinhas,  principalmente  em  respeito  à
comunidade de Alagoinhas. Concluiu dizendo que os servidores do Campus estavam fazendo uma
assembleia para saber da gestão do  campus porque esses cursos foram aprovados. O Presidente
Substituto DENILSON disse que antes de encaminhar gostaria de consultar as assessorias jurídicas
e  processual  da  Instituição,  por  não  saber  se  caberia  uma  comissão  do  CONSUP abrir  uma
sindicância. O Conselheiro CARLOS disse que quando é feito um encaminhamento não caberia
fazer  consulta  a  outra  instância,  mas  proceder   com o encaminhamento,  pois  o  CONSUP tem
autonomia.  O Presidente  Substituto  DENILSON disse  que mantinha  sua  fala,  pois  considerava
pertinente  fazer  a  consulta  e  esclarecer  os  trâmites  necessários  para abertura de sindicância.  O
Conselheiro CARLOS pediu questão de ordem, salientado o que é colocado para apreciação deste
conselho deve ser feito.  Ressaltou que o presidente do conselho não pode ser  maior  do que o
próprio  conselho.  Em  relação  a  fala  das  Conselheiras  Aureluci  e  Camila,  o  Conselheiro
MARCELITO concordou que o servidor tem fé pública, mas voltou a pensar o que aconteceu com
fé pública dos servidores do Campus Teixeira, inclusive a responsabilidade do Diretor, cargo o qual
ocupa desde 2014. Falou que  PPC do Curso de Engenharia Agronômica, projeto iniciado desde
2014 até o momento não foi apreciado pelo CONSUP, destacando que o processo foi avaliado por
uma única “cabeça” a do Reitor Geovane, que o campus não tinha condições de ofertar o curso, por
esse motivo não tem como uma única pessoa fazer a avaliação de um curso sozinho. Ressaltou que
a proposta não é do Diretor e sim da comunidade.  Ratificou que a conselheira Aureluci estava
corretíssima em dizer que é comunidade que analisava. Destacou que o projeto foi avaliado pela
Pró-Reitora de Ensino e mesmo assim não foi submetido à apreciação do CONSUP. O Conselheiro
JOSMAR destacou a importância de analisar a região antes de implantar o curso. O Conselheiro
NAYRON sugeriu que com apoio da pró-reitoria de ensino fosse criado um check list, observando
as resoluções/ CONSUP nºs 47 e 48 e suas alterações, principalmente para os conselheiros que vão
fazer  relatoria  de  processo  que  trata  de  criação,  implantação,  funcionamento,  alteração  e
reformulação com a finalidade de orientar os conselheiros.  A Conselheira NELMA disse o que
estava acontecendo era por causa da desconfiança das metodologias de trabalho nos campi. Falou
que  o  relator  fez  a  análise  correta  dos  documentos  contidos  no  processo.  Pontuou  que  seria
interessante quando houvesse apreciação de implantação de curso, passassem a solicitar imagem do
local a Direção do campus. Em relação a averiguação da criação do curso do Campus Alagoinhas, a
Conselheira CAMILA  disse que não entraria no mérito do tempo da audiência e das subjetividades
que possam ter no processo. Destacou que a Pró-Reitoria de Ensino tem seguido as resoluções/
CONSUP 47 e 48, as quais são aplicadas para qualquer curso independente do campus. Enfatizou
que  não  foi  seguido  qualquer  rito  diferenciado  para  a  implantação  dos  cursos  do  Campus
Alagoinhas e que se analisassem os encaminhamentos considerando o que é regulamentado pelo IF
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Baiano. Em relação a sugestão do Conselheiro Nayron sobre o chek list, informou que o parecer da
DPDE já faz essa averiguação, que Pró-Reitoria de Ensino se comprometeria em fazer um chek list
mais objetivo para o CONSUP. O Conselheiro JOÃO relatou sua experiência em outros conselhos,
sendo  que  qualquer  demanda  e  sugestão  de  pauta  é  colocado  para  avaliação  e  apreciação  do
conselho que pode ser aprovada ou não, pois o conselho é soberano e a vontade do presidente não
era maior do que o próprio conselho. Comunicando que sua fala se deu pelo fato de observar a
inquietação  do  conselheiro  Ed  Fábio.  O  Conselheiro  MOISES  destacou  que  era  importante
compreender  a  implantação  dos  Cursos  no  Campus Alagoinhas  para  corrigir  as  próximas
implantações.  Achou  válido  o  encaminhamento  feito  pelo  conselheiro  Ed  Fábio,  que  não
significasse algo que seja movido a ressentimento ou ida “as caças as bruxas”, apenas como caráter
avaliativo. Mencionou a necessidade de reformular as resoluções que orientam a metodologia de
implantação  dos  cursos  do  IF  Baiano.  A Conselheira  CAMILA informou  que  a  DPDE estava
fazendo a análise das resoluções e submeterá à apreciação do CONSUP. O Presidente Substituo
DENILSON colocou em votação a retificação da resolução 02/2017 e Ratificação da autorização da
implantação  e  funcionamento  do  Curso  Técnico  em  Agroindústria  Subsequente  do  Campus
Alagoinhas e aprovação do Projeto Pedagógico do referido Curso. Aprovado por unanimidade. Em
relação o encaminhamento feito pelo conselheiro Ed Fábio, o Presidente Substituto DENILSON
esclareceu  que  qualquer  servidor  independente  de  ser  conselheiro  ou  não,  tem  o  direito  de
apresentar  denúncia  ao  órgão  competente  para  fazer  a  abertura  de  processo
administrativo/sindicância. Que a colocação foi  pelo fato de existir um rito e tramitação, mas não
sabia se  caberia ao conselho e por isso seria feito a consulta as assessorias. Achou pertinente a
colocação de que, geralmente, o presidente do conselho não se opõe a colocar assuntos propostos
por  outros  conselheiros  em votação,  feita  pelo  conselheiro  João.  Em seguida,  solicitou  que  o
conselheiro Ed Fábio fizesse o encaminhamento. O Conselheiro ED FÁBIO encaminhou que esse
conselho abrisse   sindicância para apurar toda forma como foi aprovada os cursos do  Campus
Alagoinhas,  acrescentou  que  não  estava  fazendo  juízo  de  valor.  O  Presidente  Substituto
DENILSON questionou ao conselheiro Ed Fábio se seria o conselho que iria solicitar ao órgão
competente abertura de sindicância. O Conselheiro Ed Fábio disse que isso era questões jurídicas. O
Conselheiro  ED FÁBIO disse  se  a  comissão  for  aprovada pelo  CONSUP e  o  parecer  jurídico
verificar que o rito não seguiu correto, que se instalasse pela via legal. O Presidente Substituto
DENILSON justificou que por esse motivo não gostaria de colocar em votação. O Conselheiro
ALEXSANDRO solicitou esclarecimento uma vez que o conselho deliberou por ratificar resolução
nº 02/2017,  quais  seriam as consequências dessa sindicância.  Concordou que deveriam analisar
melhor os protocolos que norteiam as tomadas de decisões. O Conselheiro ED FÁBIO disse que
tem outros cursos (Física e Agroecologia) para serem apreciados pelo CONSUP. Enfatizando que
era preciso esclarecer para comunidades de Alagoinhas e Catu e para os trabalhadores como foi
feito  esse processo de escolha dos cursos e que não poderia deixar  essa dúvida até mesmo no
próprio conselho. O Conselheiro CARLOS disse que o processo como se deu a escolha dos cursos
fosse esclarecido para a comunidade e para que não ocorra em outros  campi. O Conselheiro ED
FÁBIO disse que era para este conselho analisar como se deu a escolha de todos os cursos do
Campus Alagoinhas e não significava que este conselho revogariam a autorização de implantação e
funcionamento do curso de Agroindústria.  O Conselheiro ALBERTO disse que estava tentando
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entender o que estava acontecendo e aprender com este conselho, que o conselheiro Ed Fábio fez
ponderações, porém, segundo a conselheira Camila o rito não foi alterado, mas gostaria de ouvir o
Reitor Geovane. Ainda com palavra, disse por desconhecer o assunto não poderia solicitar uma
sindicância sem realmente estar claro o assunto. A conselheira CAMILA disse que a criação de
implantação não é feita aleatoriamente, que tem resoluções aprovadas pelo CONSUP que regem os
procedimentos.  Solicitou  ao  Conselheiro  Ed  Fábio  que  apontasse  quais  pontos  desses
procedimentos que não foram adotados. Disse não entender que a discordância, seja da comunidade
ou de qualquer servidor, sobre o que foi apontado em uma audiência pública ou que foi definido
administrativamente seja elemento suficiente para fazer uma investigação proposta pelo conselheiro
Ed Fábio, que sendo assim não caberia fazer apenas no  Campus Alagoinhas, pois se tratava dos
mesmos procedimentos adotados em todos os campi do IF Baiano. Comunicou que a indicação de
um curso A ou B é resultado de uma conjuntura, de um estudo, de um documento, de estudo de
demanda  e  de  uma  decisão  administrativa.  Comunicou  que  a  implantação  desses  campi não
aconteceram nessa gestão, que ao iniciar a implantação dos cursos houve uma conversa das pró-
reitorias e os Diretores dos  campi  da época,  a partir  do estudo de demanda que é estudo feito
institucional  para  definição  do  eixo  tecnológico,  e  a  partir  do  eixo  tecnológico  definir  qual
verticalização aconteceria  dentro de cada campi.  Concordou com o posicionamento de Alberto,
mais  do  que  ouvir  a  outra  parte,  considerando  como  elemento  secundário,  é  certificar  qual
procedimento não foi adotado. O que estava na outra esfera que o conselheiro Ed Fábio registrou,
foram  algumas  manifestações que não foram respondidas,  que seria outro ponto. Destacando que
tem um rito nas resoluções 47 e 48, que identificasse o que não foi contemplado e ai sim, justificaria
uma abertura de investigação. Enquanto Pró-Reitora de Ensino garantiu que todos os ritos foram
cumpridos.  O Conselheiro  CARLOS disse que por  isso tem insistido em fazer  levantamento e
sugerido o ponto de pauta – PAD, punições exageradas ou desproporcionais e demissões, por esse
clima que nessa gestão no IF Baiano “chamando de caças as bruxas”. Vislumbrou que o conselheiro
Ed Fábio solicitava era um esclarecimento para comunidade, pelo fato de ficar sem o conselho
durante um período.  De uma certa  forma as coisas foram decididas  de forma individual  e  não
coletiva. O Conselheiro JOÃO disse como o conselho não tem conhecimento das denúncias e nem
da defesa, propôs na próxima reunião apresentasse na pauta esses documentos e a defesa pudesse se
manifestar. O Conselheiro ED FÁBIO disse que o direito ao contraditório iria existir em qualquer
instância, que não tinha dito em ouvir o Reitor Geovane, que não tinha falado Geovane. Destacou
que o encaminhamento feito foi a forma como foi conduzida e o a gente que conduziu foi o Reitor
Geovane,  citando  a  reunião  da  audiência,  o  recebimento  dos  documentos,  a  aprovação ad
referendum.  Disse que não estava fazendo juízo de valor, mas que uma sindicância ouviria os a
gentes. Destacou não teria objeção sobre criar uma comissão, mas que gostaria de encaminhar para
abertura de sindicância. Em relação a fala de Camila em garantir que todos os processos seguem o
mesmo  rito,  a  Conselheira  MANOELA disse  que  gostaria  de  esclarecimento  uma  vez  que  o
processo seletivo para os cursos de especializações do Campus Serrinha teriam sido lançados sem
aprovação  do  CONSUP.  Falou  da  importância  dos  fatos  realmente  serem  esclarecidos  para
comunidade e para que não permanecessem nos mesmos erros. O conselheiro NAYRON disse que
não existia previsão legal para que o CONSUP abrir sindicância. Destacou que a lei 8112/90 diz
quais os ritos para abertura de sindicância e o que adiantaria fazer uma comissão que não tivesse
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amparo legal. A Conselheira CAMILA ratificou sua fala em relação os trâmites para implantação
dos cursos seguiram as Resoluções/CONSUP 47 e 48. Observou que o conselheiro Ed Fábio não
estava questionando a implantação do curso, mas sim a ausência de retorno de algumas sinalizações
que sobre a audiência e os documentos protocolados junto a Reitoria. Destacou que é preciso de
fato saber o que deve ser realmente averiguado. Em relação as especializações teria que certificar
com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. O Conselheiro NAYRON questionou se o conselhou
ratificou a resolução nº 02/2017, o que seria averiguado. O Presidente Substituto DENILSON falou
que por  isso  tinha  dúvida  em fazer  o  encaminhamento  e  observou que  pelas  falas  teriam três
encaminhamentos 1) que o CONSUP deliberasse abertura de sindicância, após ouvir o Reitor (o
conselheiro Alberto).  O Conselheiro ALBERTO, pediu a palavra para esclarecer que tinha feita
apenas  uma  consideração.  O  Presidente  Substituto  DENILSON  pediu  desculpa  ao  conselheiro
Alberto. Em seguida, considerando que o conselheiro Alberto não tinha feito o encaminhamento,
informou a proposta 1) que o CONSUP abrisse sindicância para apurar a abertura dos cursos no
Campus Alagoinhas. O Conselheiro NAYRON disse que a forma como o encaminhamento estava
sendo feito não estava de acordo com a legislação. O Presidente Substituto DENILSON disse o que
tinha sido posto era para colocar em votação independente de qualquer coisa. 2) CONSUP fazer
abertura  da  sindicância  após a  apresentação dos  documentos  mencionados  pelo  conselheiro  Ed
Fábio.  A  Conselheira  AURELUCI  disse  tinha  um  encaminhamento  a  fazer.  O  Conselheiro
CARLOS pediu questão de ordem, que o Presidente solicitasse aos conselheiros que fizeram os
encaminhamentos que se explicassem, pois estava criando confusão. O Conselheiro ED FÁBIO
disse que solicitou a abertura de sindicância com o intuito de apurar a forma como foi conduzido o
processo  de  escolha  dos  cursos  no  Campus Alagoinhas.  Vislumbrou  que  só  teriam  dois
encaminhamentos,  o conselho  acatar o seu encaminhamento ou o conselho apoiava a sugestão
nesse  momento  ou  em  outra  reunião.  A Conselheira  AURELUCI  sugeriu  que  formasse  uma
comissão para analisar os documentos mencionados pelo conselheiro Ed Fábio, e a partir da análise
do  trabalho  da  comissão,  abriria  ou  não  a  sindicância.  O Conselheiro  ED FÁBIO retirou  seu
encaminhamento  considerando  a  sugestão  da  conselheira  Aureluci.  O  Presidente  Substituto
DENILSON certificou  que  o  encaminhamento  proposto  era  criar  uma  comissão  formado  com
conselheiros  para  avaliar  os  documentos  mencionados  pelo  conselheiro  Ed Fábio  e  a  partir  da
análise do trabalho da comissão, o conselho abriria ou não a sindicância. O Conselheiro EDSON
disse quando se tratava de abertura de sindicância contra o Reitor caberia o MEC. O Conselheiro
ALBERTO  disse  que  não  estava  entendendo,  uma  vez  que  o  conselheiro  Ed  Fábio  tinha  os
documentos, o por que o conselheiro não faria a denúncia no órgão de competência. Vislumbrou
que haveria uma discussão política do ponto de vista. Externou sua preocupação pelo fato de não
conhecer os fatos em sua totalidade. O Conselheiro ED FÁBIO disse que os conselheiros poderiam
ficar  à vontade para votar.  Destacou o que estava sendo colocado era tirar  uma comissão para
avaliar  vários  documentos  e  se  seria  aberto  ou  não uma sindicância.   O Presidente  Substituto
DENILSON colocou em votação quem estava  de acordo de  criar  uma comissão  composta por
conselheiros para verificar a pertinência de uma sindicância com base nos documentos apresentados
pelo  conselheiro  Ed  Fábio.  Alguns  conselheiros  se  manifestaram  informando  que  não  seria
sindicância. O Presidente Substituto DENILSON solicitou que o texto fosse redigido na tela. O
Conselheiro ALBERTO disse ainda ter dúvida, se o conselho aprovar a comissão, a mesma terá o
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poder  para  abrir  ou  não  a  sindicância.  O  Conselheiro  ED  FÁBIO  concordou  que  o  conselho
apreciasse  o  trabalho  da  comissão.  Após  análise  do  texto,  definiu-se  a  seguinte  redação:  criar
comissão  com a  finalidade  de  avaliar  os  documentos  diversos  sobre  como se  deu  a  escolha  e
aprovação dos cursos do Campus Alagoinhas, e a partir daí retornar ao CONSUP para providências
cabíveis. O Presidente Substituto DENILSON colocou em votação a criação da comissão, conforme
texto  apresentado.  17  (dezessete)  a  favor,  2  (dois)  contrários  –  Camila  e  Alberto;  03  (três)
abstenções  –  Lizziane,  Alexsandro  e  Aureluci.  A  conselheira  CAMILA  justificou  seu  voto
considerando por tudo que foi declarado em sua fala, pelo fato da análise do processo ter sido feita e
aprovado por este conselho. Sugeriu que desse uma capacitação para os membros do CONSUP. O
Presidente Substituto DENILSON questionou sobre como seria constituída a comissão. Proposta 1)
5  membros  (  O  conselheiro  Jeferson  justificou  que  contemplaria  um número  significativo  das
representações; Proposta 2) 3 membros (A Conselheira Aureluci justificou facilitaria  a dinâmica
dos trabalhos).  O Presidente Substituto DENILSON colocou em votação  proposta 1 – 06 (seis)
votos;  proposta 2 – 10 ( dez )votos;  05 (cinco) abstenções.  O Presidente Substituto DENILSON
colocou em votação quais as representações fariam parte da comissão. O Conselheiro CARLOS
pediu a palavra, justificou sua abstenção acreditando ser indiferente, pois a comissão se formaria e
solicitou ao Presidente que perguntasse quais conselheiros gostariam de participar. O Presidente
Substituto DENILSON perguntou quais conselheiros se habilitavam a fazer parte da comissão. O
Conselheiro CARLOS justificou que não se habilitaria  por  ter  respondido um PAD, o qual  foi
arquivo, para que não houvesse conotação que estivesse com intuito de punir alguém. O Presidente
Substituto  DENILSON disse  que  não  haveria  necessidade  dos  conselheiros  justificarem a  não
participação  na  comissão.  O  Conselheiro  CARLOS  disse  que  julgou  necessário.  O  Presidente
Substituto DENILSON voltou a perguntar quem se habilitaria. O Conselheiro ED FÁBIO disse que
retiraria seu nome pelo fato de ser parte envolvida, mas que colocaria seu nome para incentivar os
demais conselheiros. O Presidente Substituto DENILSON comunicou que faltam dois membros. O
Conselheiro CARLOS solicitou que até o final da reunião os demais conselheiros se colocassem. A
Conselheira CAMILA lembrou que a metodologia utilizada é encerrar um ponto para iniciar outro.
O  Presidente  Substituto  DENILSON  disse  que  a  comissão  foi  aprovada,  porém  estão  com
dificuldade  em constituir,  que  não tinha  coerência.  Em seguida,  colocou em votação que  após
almoço  definissem  os  membros  da  comissão.  Os  conselheiros  concordaram.  O  Conselheiro
CARLOS fez um encaminhamento sobre criação de uma comissão para visita in loco o  Campus
Teixeira de Freitas para analisar o motivo pelo qual o projeto do Curso de Agronomia do campus
não  foi  encaminhado  ao  CONSUP.  A Conselheira  CAMILA contextualizou  informando  que  o
processo foi gerado desde 2015, houve necessidade de fazer alguns ajustes, que dia 23/08 seria
encaminhado uma equipe da DPDE para fazer visita in loco, posteriormente seria encaminhado ao
CEPE e depois ao CONSUP. O Conselheiro MARCELITO disse que houve um parecer favorável
no primeiro momento, mas quanto Camila assumiu a Pró-Reitoria o processo foi encaminhado ao
campus para  fazer  alguns  ajustes,  os  ajustes  foram  realizados,  o  processo  foi  encaminhado  à
secretaria do CONSUP, mas não foi submetido à apreciação, mas sim devolvido a PROEN que
encaminhou  novamente  ao  campus  para  fazer  novos  ajustes.  A Conselheira  CAMILA disse
pretendia encaminhar o processo para apreciação do CEPE no mês de setembro. O Conselheiro
CARLOS retirou seu encaminhamento considerando a fala da conselheira Camila. Ratificação da
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Resolução  03/2017  que  aprovou   ad  referendum    o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária Subsequente do Campus Gov. Mangabeira– Processo nº 23337.000415/2016-52.  A
conselheira Relatora AURELUCI apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as
considerações e o voto da relatora sendo o mesmo favorável a Ratificação da Resolução 03/2017.
O  Presidente  Substituto  DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  A Conselheira
MANOELA agradeceu o trabalho da conselheira relatora e informou que a comissão trabalhou com
base em outro PPC da Instituição. A Conselheira CAMILA disse que o edital nº 08/2017 estava com
a quantidade de vagas de 35 (trinta e cinco) e o que constava no processo era uma minuta, a qual
não deveria constar no processo. Em seguida, esclareceu sobre o ponto N da relatoria sobre a carga
horária do curso, disse que diante da realidade atual não é possível contemplar os 200 (duzentos)
dias letivos de segunda a sexta. O Conselheiro Ed Fábio falou que a carga horaria aos sábados
deveria ser analisada e constar nos editais. Mostrou sua preocupação em relação os sábados letivos.
Sobre a oferta de novos PPC's, disse que era preciso avaliar e se a integralização do ano letivo
também não vai coincidir com o calendário civil sem a necessidade da utilização dos sábados. O
Presidente Substituto DENILSON colocou em votação, a retificação e ratificação da resolução nº 03
que vigorará com a seguinte redação, autorizar, ad referendum, a implantação e funcionamento do
Curso Técnico em Agropecuária Subsequente do  Campus Governador Mangabeira e aprovar,  ad
referendum,  o Projeto Pedagógico  do referido  Curso.  Aprovado por  unanimidade.  Em seguida,
colocou em votação a ratificação da resolução nº 03/2017, conforme voto da relatora. Aprovado por
unanimidade.  Ratificação da Resolução 04/2017 que aprovou ad referendum a Reformulação do
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado,   Campus   Guanambi – Processo nº
23330.000325/2016-21. A Conselheira relatora CAMILA apresentou a relatoria tecendo comentário
sobre o relatório, as considerações e o voto da relatora, sendo o mesmo favorável a Ratificação da
Resolução 04/2017. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação dos conselheiros.
Não  houve  manifestação.  Colocou  em  votação.  Aprovado  por  unanimidade. Ratificação  da
Resolução 05/2017 que aprovou    ad referendum   a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso
Técnico  em   Informática  Subsequente  do  Campus  B.  Jesus  da  Lapa  –  Processonº
23328.000232/2016-46:  A relatoria foi lida pelo Presidente, pois o conselheiro relator Carlindo -
conselheiro  Suplente  não  se  fez  presente,  sendo  o  voto  do  relator  favorável  Ratificação  da
Resolução 05/2017. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação dos conselheiros.
Não houve manifestação. Colocou em votação a  ratificação da Resolução n º 05/2017, conforme
voto do relator.  Aprovado por unanimidade.  Ratificação da Resolução 06/2017 que aprovou    ad
referendum   a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agricultura Subsequente
do  Campus  B.  Jesus  da  Lapa  –  Processo  nº  23328.000237/2015-98.O  Presidente  Substituto
DENILSON informou que  a relatoria foi apresentada em 30.11.2016 e considerando as sugestões
apresentadas pelo relator, o conselho deliberou encaminhar a relatoria ao interessado para apreciar e
posteriormente  submeter  a  aprovação  da  reformulação.  Cabendo  nesta  reunião  este  conselho
apreciar  a  versão  final  do  projeto,  bem  como  a  ratificação  da  resolução  nº  01/2017.  Após
apreciação, o presidente substituto DENILSON colocou em votação a ratificação da Resolução n º
01/2017, conforme versão final do projeto apresentado pelo  campus. Aprovado por unanimidade.
Ratificação da Resolução 07/2017 que aprovou   ad referendum   a Reformulação do PPC Técnico em
Agropecuária do   Campus   Senhor do Bonfim – Processo nº 23333.000135/2016-84:  A Conselheira

                  Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 2ª Reunião Ordinária                         13/17

491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532



relatora DAIANA apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações  e o
voto  da  relatora,  sendo o  mesmo favorável  a  Ratificação  da  Resolução  07/2017.  O Presidente
Substituto  DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.
Colocou em votação a ratificação da Resolução nº 07/2017, conforme voto da relatora. Aprovado
por  unanimidade.  Ratificação  da  Resolução/CONSUP nº  08/2017-  Aprovou    ad  referendum   o
Projeto  Pedagógico  do  Curso  de  Especialização  em Leitura  e  Produção  EJA e  seu  respectivo
regimento,    Campus   Itapetinga  –  Processo  nº  23331.000533/2016-11. A  Conselheira  Relatora
MANOELA apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto
da relatora, sendo o mesmo favorável a ratificação da Resolução/CONSUP nº08/2017. O Presidente
Substituto  DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.
Colocou em votação a retificação e ratificação da resolução nº 08/2017 que vigorará com a seguinte
redação, autorizar, ad referendum, a implantação e funcionamento do Curso de Especialização em
Leitura e Produção EJA e seu respectivo regimento e aprovar, ad referendum, o Projeto Pedagógico
do  referido  Curso-  Campus  Itapetinga.  Aprovado  por  unanimidade. Ratificação  da  Resolução
10/2017  que  aprovou    ad  referendum    a  Reformulação  do  PPC Técnico  em Meio  Ambiente  do
Campus Itapetinga – Processo nº 23331.000302/2015-26: O Conselheiro Relator FÉLIX apresentou
a relatoria  tecendo comentário sobre o relatório,  as considerações e  o  voto do relator,  sendo o
mesmo  favorável  a  ratificação  da  Resolução/CONSUP  nº10/2017.  O  Presidente  Substituto
DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.  Colocou  em
votação  a  ratificação  da  Resolução  nº  10/2017,  conforme  voto  do  relator.  Aprovado  por
unanimidade.  Ratificação  da  Resolução/CONSUP  nº  11/2017  –  Aprovou    ad  referendum  ,  a
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Engenharia Agronômica,   Campus
Guanambi  -  PROCESSO  No:  23330.000285/2014-56. O  Conselheiro  Relator  JEFERSON
apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações  e o voto do relator,
sendo o mesmo favorável a ratificação da Resolução/CONSUP nº 11/2017. O Presidente Substituto
DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.  Colocou  em
votação  a  ratificação  da  Resolução  nº  11/2017,  conforme  voto  do  relator.  Aprovado  por
unanimidade. Ratificação da Resolução 12/2017 que aprovou   ad referendum   o Relatório de Gestão
do Exercício 2016 – Processo nº 23327.000664/2017-48:  A relatoria foi lida pelo Presidente, pois o
conselheiro relator José Alberto (Suplente) não se fez presente, sendo o voto do relator, sendo o
mesmo  favorável  a  ratificação  da  Resolução/CONSUP  nº  12/2017,  observadas  as  sugestões
apresentadas. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação dos conselheiros. Não
houve manifestação.  Colocou em votação a ratificação da Resolução nº 12/2017, conforme voto do
relator. Aprovado por unanimidade. Ratificação da Resolução 13/2017 que aprovou   ad referendum
o  PPC de  Especialização  em Educação  a  Distância  e  seu  respectivo  regimento  –  Processo  nº
23327.000918/2016-47: O Conselheiro Relator JOSMAR falou qual foi a metodologia utilizada
para analisar o processo. Em seguida apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as
considerações e o voto do relator, sendo o mesmo favorável a ratificação da Resolução/CONSUP
nº13/2017. Em relação a numeração da página do processo, a Secretaria VIVIANE disse que falou
com o servidor  da PROPES e o mesmo confirmou erro de paginação.  O Presidente Substituto
DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.  Colocou  em
votação a retificação e ratificação da Resolução nº 13/2017 que vigorará com a seguinte redação,
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autorizar, ad referendum, a implantação e funcionamento do Curso de Especialização em Educação
a Distância e seu respectivo regimento e aprovar, ad referendum, o Projeto Pedagógico do referido
Curso. Aprovado por unanimidade. Ratificação da Resolução/CONSUP nº 14/2017, que aprovou   ad
referendum    o  PPC  Técnico  em  Meio  Ambiente,  Campus  Itaberaba  –  Processo  nº:
23805.000002/2017-95:  A  Conselheira  Relatora  MANOELA  apresentou  a  relatoria  tecendo
comentário sobre o relatório, as considerações e o voto da relatora, sendo o mesmo favorável a
aprovação da ratificação da Resolução/CONSUP nº14/2017. O Presidente Substituto DENILSON
abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.  Colocou  em  votação  a
ratificação  da  Resolução  nº  14/2017,  conforme  voto  da  relatora.  Aprovado  por  unanimidade.
Ratificação da Resolução/ CONSUP 15/2017 que aprovou ad referendum a Alteração do Regimento
Interno da CPPD – Processo nº 23327.000228/2014-61: Conselheiro Relator MOISÉIS apresentou a
relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do relator, sendo o mesmo
favorável a ratificação da Resolução/CONSUP nº 15/2017. O Presidente Substituto DENILSON
abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.  Colocou  em  votação  a
ratificação  da  Resolução  nº  15/2017,  conforme  voto  do  relator.  Aprovado  por  unanimidade.
Ratificação  da  Resolução/CONSUP  N.º  16/2017  que  aprovou,  ad  referendum,  o  Calendário
Acadêmico 2017, do Campus Catu – Processo nº 23329.000080/2017-52:  O Conselheiro Relator
NAYRON apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto do
relator  sendo o mesmo favorável  a ratificação da Resolução/CONSUP nº  16/2017.O Presidente
Substituto  DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  Não  houve  manifestação.
Colocou em votação  a retificação e  ratificação da Resolução nº 10/2017, com a seguinte redação,
autorizar, ad referendum, a implantação e funcionamento do Curso de Técnico em Meio Ambiente e
aprovar, ad referendum, o Projeto Pedagógico do referido Curso -  Campus Itaberaba. Aprovado por
unanimidade.  Ratificação  da  Resolução  21/2017  -  Autorizou,  ad  referendum,  a  implantação  e
funcionamento do Curso de Especialização em Desenvolvimento Regional Sustentável e aprovou,
ad  referendum,  o  Projeto  Pedagógico  do  referido  Curso  -  Campus  Uruçuca  –  Processo  nº
23335.000996/2016-42. A  Conselheira  Relatora  LIZZIANE  apresentou  a  relatoria  tecendo
comentário sobre o relatório,  as considerações e o voto da relatora sendo o mesmo favorável a
ratificação da  Resolução/CONSUP nº  21/2017.  O Presidente  Substituto  DENILSON abriu  para
manifestação  dos  conselheiros.  Não houve  manifestação.  Colocou  em votação  a  ratificação  da
Resolução  nº  21/2017,  conforme  voto  da  relatora.  Aprovado  por  unanimidade.  PONTO  E)
Apresentação  das  Relatorias,  Apreciação  e  Aprovação  da  Reformulação  dos  Projetos
Pedagógicos  de  Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Superior  –  Processo:
23333.000747/2016-77  e  Processo:  23332.000268/2016-61.  Reformulação  PPC  Superior  Lic.
Ciências  Agrárias  do  Campus  Senhor  do  Bonfim  –  Processo  nº  23333.000747/2016-77  . A
Conselheira Relatora FÁTIMA apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório e as
considerações.  Diante do exposto a   relatora votou pela  aprovação da reformulação do Projeto
observada a sugestão apresentada. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação dos
conselheiros. A Conselheira AURELUCI pontuou sobre as disciplinas optativas e a necessidade de
aumentar  a  quantidade  dessas  disciplinas.  O  Conselheiro  ALEXSANDRO  concordou  com  a
conselheira  Aureluci.  O Presidente  Substituto  DENILSON colocou em votação a  aprovação da
reformulação do PPC, conforme voto da relatora, bem com a sugestão apresentada pela conselheira
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Aureluci.  Aprovado. Sendo 19 (dezenove) votos a favor e 01 (um) voto abstenção da conselheira
NELMA que  justificou  não  ter  informação  conceitual  suficiente  entre  Educação  no  Campo  e
Licenciatura em Ciências Agrarias. Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Superior em
Licenciatura  de   Geografia  do    Campus   Santa  Inês  -  Processo  nº  23332.000268/2016-61: O
Conselheiro Relator NAYRON apresentou a relatoria tecendo comentário sobre o relatório e as
considerações.  Diante  do  exposto  o  relator  votou  pela  aprovação  da  reformulação  do  Projeto
observadas as sugestões apresentadas. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação
dos conselheiros. Não houve manifestação. Colocou em votação a aprovação da reformulação do
PPC, conforme voto do relator. Aprovado por unanimidade. Ponto f) Aprovação da Reformulação
dos  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  –
Processos:  2335.001180/2015-55  e  23329.00812/2015-42. O Presidente  Substituto  DENILSON
informou  que  as  relatorias  dos  Processos:  2335.001180/2015-55  –  Reformulação  do  Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Guia de Turismo do Campus Uruçuca e 23329.00812/2015-42 –
Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico  em Alimentos  do  Campus Catu  foram
apresentadas em 30.11.2016 e considerando as sugestões apresentadas pelos relatores, o conselho
deliberou por encaminhar as relatorias aos interessados para apreciação e posteriormente submeter a
aprovação a reformulação dos projetos. Cabendo nesta reunião este conselho apreciar a versão final
dos  projetos,  bem como  aprovação  da  reformulação.  Após  apreciação,  o  presidente  substituto
DENILSON colocou em votação a aprovação da Reformulação do  Projeto Pedagógico do Técnico
em Guia de Turismo do  Campus Uruçuca. Aprovado por unanimidade. Em seguida, colocou em
votação a aprovação da Reformulação do  Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Alimentos do
Campus  Catu.   Aprovado  por  unanimidade.  g)  Apresentação  das  Relatorias  e  Apreciação  e
Aprovação  do Projetos  Pedagógico  de  Cursos  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível
Médio  –  Processo:  23327.000399/2017-06  –  Autorização,  implantação  e  funcionamento  do
Curso  Técnico  do  em  Agropecuária  Subsequente  e  Aprovação  do  Projeto  Pedagógico  do
referido  Curso  -  Campus  Xique  –  Xique. A Conselheira  Relatora  AURELUCI  apresentou  a
relatoria tecendo comentário sobre o relatório, as considerações e o voto da relatora sendo o mesmo
favorável a aprovação do Projeto observadas as sugestões apresentadas se pertinentes. O Presidente
Substituto DENILSON abriu para manifestação dos conselheiros.  Em relação o questionamento
sobre o item n, a Conselheira CAMILA informou que estava previsto o provimento de professores
até final do ano e que o curso está previsto para 2018. O Presidente Substituto DENILSON colocou
em votação a autorização de implantação e funcionamento do curso e a aprovação do PPC. Sendo
20 (vinte) votos a favor, 02 (duas) abstenções (o conselheiro Marcelito e a conselheira Nelma) Em
seguida, solicitou que após apreciação do ponto h, que o conselho apreciasse uma das pautas extras:
Ratificação da Resolução 20/2017, pois o conselheiro Alberto é relator da referida resolução e não
poderá participar do segundo dia de reunião. O Conselho acatou a solicitação do presidente.  h)
Apresentação da Relatoria,  Apreciação e  Aprovação da Minuta do Regimento Interno do
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE)  do  IF  Baiano  –  Processo  nº
23327.0001628/2017-00  . A Conselheira  Relatora  AURELUCI  apresentou  a  relatoria  tecendo
comentário sobre o relatório, as considerações  e o voto da relatora sendo o mesmo favorável a
aprovação  do  Regimento,  observadas  as  sugestões  apresentadas  se  pertinentes.  O  Presidente
Substituto  DENILSON  abriu  para  manifestação  dos  conselheiros.  O  Conselheiro  NAYRON
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perguntou a relatora se as sugestões apresentadas alterariam o regimento. A relatora informou que
não.  Em  seguida,  O  Presidente  Substituto  DENILSON  colocou  em  votação  a  aprovação  do
Regimento Interno do CEPE, de acordo com o voto da relatora. Aprovado por unanimidade. Ponto
Extra:  Ratificação  da  Resolução/CONSUP  nº  20/2017  que  autorizou,  ad  referendum,  a
implantação  e  funcionamento  do  Curso  de  Especialização  em  Ciência  e  Tecnologia  de
Alimentos, ênfase em Cacau e Chocolate e aprovou, ad referendum, o Projeto Pedagógico e o
Regimento  Interno  do  referido  -   Campus  Uruçuca. O  Conselheiro  Relator  ALBERTO
apresentou a  relatoria  tecendo comentário sobre o relatório,  as considerações e  sendo seu voto
favorável a ratificação  da Resolução 20/2017 , observadas o voto Prof. Dr. Gessionei da Silva
Santana. O Presidente Substituto DENILSON abriu para manifestação dos conselheiros. Não houve
manifestação.  Colocou  em votação   a  ratificação  da  Resolução  nº  20/2017,  conforme voto  do
relator. Aprovado por unanimidade. Definição dos membros da Comissão para analisar documentos
diversos  sobre  a  implantação  e  aprovação  dos  Cursos  no    Campus   Alagoinhas.  O  Presidente
Substituto DENILSON perguntou quais os conselheiros se habilitavam a fazer parte da comissão.
Se manifestaram os conselheiros Ed Fábio, Josmar, Moisés. O Conselheiro ED FÁBIO disse que
sua participação na comissão se dava pelo motivo de outro conselheiro não se habilitar. Ainda com
palavra, disse que observava um certo medo das pessoas se manifestarem e que não precisavam
temer.  Disse  ainda  que  não  se  tratava  de  uma  ação  política.  Sobre  o  prazo  para  entrega  dos
trabalhos, o Conselheiro ED FÁBIO propôs 60 (sessenta) dias. O Presidente Substituto DENILSON
colocou em votação o prazo sugerido pelo conselheiro Ed Fábio. Aprovado por unanimidade. Nada
mais  havendo a  tratar,  deu-se por  encerrada  a  reunião  às  dezessete  horas,  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.

Denilson Santana Sodré dos Santos
Presidente Substituto

Aureluci Alves de Aquino
Conselheiro (a) Titular

Nelma Cristina 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

Ed Fábio Silva Agapito
Conselheiro (a) Titular

Daiana Silva Mamona
Conselheiro(a) Titular

 Nayron Brito Rocha
Conselheiro (a) Titular

Thaís Silva de Oliveira
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

 Lizziane Argolo Batista
Conselheiro (a) Titular

Marcelito Trindade
Conselheiro (a) Titular

             Jeferson Conceição Santos
Conselheiro (a) Titular

João da Cruz de S. Santos
Conselheiro (a) Titular

 Alberto Duarte Vilarinhos                             Josmar Rodrigues Barbosa    Moisés Leal Morais
Conselheiro (a) Titular                            Conselheiro (a) Titular                         Conselheiro (a) Titula

                 Edson Silva da Fonseca                        Renan Nascimento                     Viviane Santana Menezes
Conselheiro (a) Titular                                Conselheiro (a) Titular                                  Secretária
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