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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL BAIANO

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis,  às oito horas, na sala de reuniões do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfim, localizada na

Estrada da Igara, s/n – Zona Rural – Senhor do Bonfim/Bahia, reuniram-se: o  Senhor Prof. Geovane

Barbosa do Nascimento, Reitor, o  Senhor Prof. Aécio José Araújo Passos Duarte,  Diretor-Geral do

Campus Senhor do Bonfim; a Senhora Kelly Cristina Brito de Jesus,  Diretora Geral  Pró-Tempore  do

Campus Serrinha; o  Senhor  Prof.  Roberto  Santana  Lima,  Diretor-Geral  do  Campus Guanambi;  o

Senhor  Prof.  Francisco Harley de Oliveira Mendonça,  Diretor  Pró-Tempore  do Campus Valença; o

Senhor Prof. Ariomar Rodrigues dos Santos,  Diretor  Pró-Tempore  do Campus Bom Jesus da Lapa;  a

Senhora Profª Lizziane da Silva Argolo, Diretora Pró-Tempore do Campus Itapetinga; a Senhora Profª

Manoela Falcon Silveira,  Diretora  Pró-Tempore do  Campus Governador Mangabeira,  o Senhor Prof.

Marcelito  Trindade  Almeida,  Diretor  Pró-Tempore do  Campus Teixeira  de  Freitas;  o  Senhor Prof.

Nelson Vieira da Silva Filho, Diretor-Geral do Campus Santa Inês; o Senhor Prof. Osvaldo Santos de

Brito, Diretor-Geral do Campus Catu; a Senhora Profª Camila Lima Santana e Santana, Pró-Reitora de

Ensino; o Senhor Prof. Delfran Batista dos Santos, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação; o Senhor José

Virolli Chaves, Pró-Reitor de Planejamento e Administração; o Senhor Prof. Marcelito Jadavi Pereira

da Silva, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional; a Senhora Profª Rita Vieira Garcia, Pró-Reitora

de Extensão;  o  Senhor Diogo Soares  de Melo Magalhães,  Diretor de Planejamento e  Orçamento; o

Senhor Itamar de Santana Guimarães, Coordenador de Contabilidade do Campus Uruçuca; a Senhora

Rosilene Alves da Silva,  Diretora de Gestão de Pessoas; a Senhora Franciane Andrade de Moraes,

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas; o Senhor Saulo Leal dos Santos, Diretor de Gestão de

Tecnologia  da  Informação.  O  Reitor  do  IF  Baiano, Professor  Geovane  Barbosa  do  Nascimento,

cumprimentou a  todos,  agradeceu ao Diretor  do  Campus Senhor  do Bonfim,  justificou a  ausência  do

Professor Euro, Diretor do Campus Uruçuca, pelo fato de acontecer  uma avaliação do MEC no Campus e

apresentou o representante do Campus Uruçuca na reunião, Sr. Itamar de Santana Guimarães. Justificou a
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ausência  da  Secretária  do  Colegiado; informou  os  Campi que  encaminharam  pauta  e  justificou  o

indeferimento de propostas de inclusão dos  Campi Teixeira de Freitas e Bom Jesus da Lapa. Informou

sobre a participação dos Diretores Administrativo e de Planejamento na reunião e das distribuições de

funções gratificadas, esclarecendo que este assunto está sendo discutido junto à SETEC. Acrescentou ainda

que, após obter posicionamento do Órgão, será discutido no Colégio de Dirigentes o redimensionamento da

força do trabalho no Instituto para a devida distribuição. Profª Manoela informou que encaminhou a pauta

dentro do prazo mas não foi atendida. Seguindo os informes: ainda sobre a proposta de pauta do Campus

Bom Jesus da Lapa, informou sobre a situação de servidores em vacância, após argumentação do  Prof.

Ariomar de que a situação poderá comprometer o funcionamento do Campus, orientando contato com a

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP para esclarecimentos. Sobre o agendamento de reunião com os

Coordenadores dos Núcleos de Apoio a Gestão de Pessoas, informou ação da DGP e previsão desde o ano

anterior, atentando para a possibilidade de descentralização de atividades. No caso de vacância de docentes

citada pelo  Prof.  Ariomar,  o  Prof. Geovane recomendou antecipar as aulas desses docentes e buscar

outros profissionais da área em outros  Campi.  Quanto ao acompanhamento da Procuradoria Jurídica a

servidores quando convocados pela justiça sobre processos relacionados ao Instituto, o Reitor informa que

encaminhará Portaria nº 408, 23/09/2009, que disciplina o tema e ressaltou a necessidade de atendimento

às recomendações dos pareceres. Passou a palavra à Profª Manoela que esclareceu sobre o ponto de pauta

relativo à questão do Boletim Semanal, informando que enviou solicitação por e-mail e que a ausência

gerou  questionamento  da  comunidade.  Expôs  o  problema  identificado,  justificando  que  houve  o

entendimento pela comunidade de que a ação não atende e por isso não conseguiu adotar no Campus.

Informou que  os  docentes  continuam assinando o  ponto  de  acordo com a  normatização  da  atividade

docente e conforme o PIT. Perguntado ao Colegiado se há outros problemas, Prof. Nelson informou que

existem dúvidas quanto as informações prestadas pelos servidores, no que diz respeito ao valor jurídico do

boletim para justificar o que é informado no PIT e no RIT, propondo esclarecimento da DGP quanto ao

caráter legal da medida. Prof. Ariomar corroborou com a fala do Prof. Nelson quanto a validade jurídica

da informação prestada e propõe uma ampla discussão sobre o assunto. Rosilene informou que o controle

de frequência dos servidores é regulamentado pelo Decreto 1.590/95. Prof. Geovane procedeu leitura de

legislação que trata do assunto, acrescentando que encontra-se em discussão a mudança da lei no que diz

respeito  à  frequência  de  docentes.  Ressaltou  que  qualquer  atividade  externa  deve  ser  registrada  e  ter

anuência da chefia imediata, sob pena do servidor e do gestor responderem por irregularidade.  Rosilene

complementou sobre a especificidade dos docentes e informou sobre situações identificadas de servidores

onde o registro não condizia com a realidade, informando que o boletim semanal foi proposto justamente

pelo Colégio de Dirigentes para resolver o problema e preservar os servidores e os gestores. Prof. Aécio

informou  que  antes  da  adoção do  boletim semanal  o  registro  de  frequência  estava  sendo anuída  por

Diretores,  acrescentando que após os  esclarecimentos  de  Rosilene ficou superado a  questão quanto a

legalidade do documento. Prof. Geovane reiterou que os Campi que fizerem diferente do que foi orientado

pela DGP poderão responder administrativamente. Profª Manoela manifestou dificuldade em implementar

o boletim semanal por conta da reação da comunidade acadêmica.  Prof. Osvaldo informou que houve

reação na comunidade docente em relação ao boletim semanal e que tem dificuldade de adotar a medida no
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Campus Catu  sem provocar  desencontro  da  administração  com a  comunidade.  Prof.  Geovane fez  o

encaminhamento  de que o  gestor  deverá  formalizar  o  problema e  adotar  as  medidas  necessárias  para

atendimento da orientação da DGP; questionou a postura dos Diretores Gerais em não implementar a

medida e informou que solicitará à Auditoria para verificar a situação do Campus Governador Mangabeira.

Prof. Ariomar questionou a forma do encaminhamento. Prof. Aécio fez ponderação em relação ao trato do

problema e à forma de se dirigir aos Diretores. Prof. Nelson corroborou com as falas anteriores em relação

ao encaminhamento e acrescentou que a implementação da medida está difícil. Prof. Geovane esclareceu

que já foi discutido, que não há dúvida sobre a legislação e solicita a nota da DGP, ressaltando que o

objetivo da medida foi viabilizar as ações como forma de evitar problemas para servidores e gestores.

Rosilene informou que existem outros documentos que subsidiarão o controle da frequência, o PIT e o

RIT, e que o objetivo é evitar problemas futuros para os servidores e os gestores. Prof. Nelson sugeriu a

realização  de  reunião  com os  docentes  para  prestar  os  esclarecimentos.  Profª  Manoela questionou o

método de condução da reunião pelo Prof. Geovane e a forma de encaminhamento das questões tratadas

no Colégio de Dirigentes. Prof. Geovane esclareceu que os pontos que não foram incluídos na pauta serão

tratados nos informes e no que ocorrer. Passou à pauta: a) Informes essenciais: parabenizou os estudantes

pelo êxito no ENADE, bem como os gestores, professores e técnico-administrativos; informou sobre a

dominialidade dos Campi: Valença e Uruçuca já estão resolvidos; sobre o Campus Governador Mangabeira

informou apresentação à SAEB de dossiê completo obtendo a negativa em relação à doação; apresentação

de proposta pela SAEB de cessão de 30 anos prorrogáveis automaticamente por mais 30 anos e encontra-se

aguardando  parecer  jurídico  do  órgão.  Ressaltou  que  a  partir  da  minuta  do  Campus Governador

Mangabeira  encaminhará  o mesmo procedimento para  os  demais  Campi como forma de solucionar  o

problema da dominialidade e não obtendo êxito remeterá ao MEC para as providências. Prof. Marcelito

informou doação de área para Universidade Federal com a execução de obras, ao tempo em que questionou

o tratamento diferenciado e registrou a inconformidade da comunidade do  Campus.  Prosseguindo,  Prof.

Geovane informou atualização do site institucional; que o IF Baiano está entre os três Institutos que mais

ofertou cursos em parceria com o ENAP, parabenizando a DGP, em especial a Franciane pela coordenação

do trabalho; que o IF Baiano é o Instituto que mais teve servidores participando do curso de Capacitação e

Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa de Aquisição de Alimentos -

PAA; informou posse da nova Diretoria do CONIF e a sua assunção à pasta de Coordenação da Câmara de

Educação do Campo; destacou a campanha de combate ao mosquito aedes aegypti, conclamando o apoio

dos(as) Diretores(as).  Prof. Nelson registrou o prejuízo para o andamento das atividades acadêmicas em

função do afastamento dos servidores acometidos pela doença. Prof. Ariomar salientou a necessidade da

parceria com os órgãos do estado e do município. Prof. Geovane informou que efetuou o máximo possível

de pagamento dos projetos de pesquisa. Profª Liziane solicitou esclarecimentos sobre o não pagamento à

alunos no ano de 2014 e qual a forma de resolver, uma vez que na época não houve prazo suficiente para

empenho. Profª Rita informou a realização de levantamento de projetos que seriam executados, mas que

não  houve  orçamento.  Virolli esclareceu  que  o  fato  ocorreu  em  função  do  contingenciamento  do

orçamento. Prof. Geovane informou o pagamento de projeto do ano de 2013 no execício de 2014 e propôs

efetuar levantamento do que está em débito para pagamento com o orçamento de 2016,  ressaltando a
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necessidade  de  previsão  orçamentária  para  lançamento  de  edital.  Prof.  Delfran informou  sobre  o

pagamento dos projetos de pesquisa da PROPES e a forma de custeio, solicitou a atenção, divulgação e

apoio  dos  Diretores,  destacando  o  projeto  primeira  pesquisa.  Prof.  Geovane solicitou  à  PROPES  e

PROEX que esses informassem sobre os pagamentos quando houver sinalização dos recursos. Prof. Aécio

ponderou ao Prof. Delfran que a participação do Campus no Edital deveria ser discutida preliminarmente

antes de lançar o documento, por gerar uma expectativa entre os servidores e consequente cobrança destes.

Prof. Geovane orientou pagamento célere dos projetos de pesquisa para não se correr o risco de ficar sem

orçamento. Prof. Delfran esclareceu que a ausência do Campus no Edital pode inviabilizar futuramente a

ação, sendo proposto pelo  Prof. Aécio a inserção de dispositivo possibilitando a inserção do  Campus,

desde  que  exista  disponibilidade  orçamentária.  Sobre  Atendimento  Educacional  Especializado –  AEE,

Prof.  Geovane informou  sobre  o  levantamento  da  força  de  trabalho  dos  técnico-administrativos

vislumbrando a possibilidade de disponibilizar um número de efetivos de AEE, sendo indicado para as

situações  sazonais  a  contratação  temporária  devidamente  motivada;  propôs  também que,  no  próximo

concurso seja incluído esse profissional no quadro de vagas. Prof. Aécio questionou o custo da contratação

do  profissional  temporário,  que  considera  elevado,  ao  tempo  que  ponderou  quanto  a  utilização  do

profissional efetivo que em determinado momento não poderá atuar. Prof. Roberto solicitou celeridade na

resposta ao questionamento do Campus Guanambi quanto a contratação do profissional, sendo esclarecido

por Rosilene que já foi emitido parecer acerca do pleito do referido Campus,  reforçando a ideia do Prof.

Geovane sobre  a inclusão de um professor  efetivo para  cada  Campus no próximo certame.  Rosilene

ressaltou a importância do  Campus estar sempre preparado para receber demandas dessa natureza e não

somente  quando  surgir  a  excepcionalidade.  Prof.  Geovane sugeriu  o  envolvimento  do  NAPNE para

identificar as demandas e salientou que a questão do orçamento foge ao controle e que pode ser resolvido

através da suplementação orçamentária negociada junto ao Ministério da Educação - MEC. Prof. Ariomar

propôs aproveitar melhor os profissionais efetivos habilitados para o exercício da atividade em comento,

em função do ingresso de estudantes no meio do ano, não somente no início.  Prof. Geovane prosseguiu

informando sobre as pendências em relação as demandas apresentadas por algumas instâncias, cobrando

atenção quanto  ao  atendimento  das  solicitações.  Citou  a  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente  -

CPPD, Calendário Acadêmico,  planilha de carga horária acadêmica,  PPC dos cursos técnicos de nível

médio, Ofício nº 02/2016 da SETEC/DGDP/SETEC/MEC, esclarecendo que o trâmite foi comprometido

por conta do não atendimento às solicitações feitas pela PROEN, Memorando nº 08 e Memorando nº 26 da

PROEN. Prof. Nelson justificou sobre o não atendimento no tempo proposto pela dificuldade de se reunir

os  interessados.  Prof.  Geovane informou  sobre  a  situação  de  restrição  orçamentária,  que  demandará

atenção e discussão para verificar a melhor forma de resolver as questões que se apresentarem, solicitando

a divulgação para toda a comunidade da situação informada. Justificou a ausência dos Diretores dos Campi

em construção por questão de economicidade, haja vista a pauta não atender as suas demandas. Informou

que  apenas  dois  Campi informaram a  demanda  relativa  a  remanejamento  de  recurso.  Profª  Lizziane

informou problemas nas  instalações  do  Campus Itapetinga,  ficando a  obra  orçada em R$ 550.000,00.

Informou sobre a realização da exposição agropecuária no mês de maio e o convite ao IF Baiano para

assumir o espaço destinado ao SEBRAE que não participará do evento, solicitando apoio da Reitoria para
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que o Campus possa participar. Prof. Geovane ponderou em relação ao planejamento das atividades com

vista à participação e solicitou que o Campus aponte o valor para análise. Prof. Marcelito registrou que o

Prof.  Jadson  recebeu  o  título  de  pesquisador  do  CNPq.  Prof.  Ariomar registrou  o  envio  de  ofício

solicitando apoio para indicação de servidor para a equipe de obras. 2. Definição de agenda de reuniões

itinerantes  do  Colégio  Dirigentes:  Prof.  Geovane apresentou  a  proposta  de  reuniões  ordinárias

itinerantes do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior para o ano de 2016, ressaltando que a proposta

para  o  CONSUP será  discutida  no  âmbito  daquele  Colegiado.  Em função  do  contingenciamento  de

recursos, acenou com a possibilidade de recebimento de meia diária.  Kelly propôs que seja realizada a

reunião do Colégio de Dirigente no Campus Serrinha para possibilitar a visita dos Diretores ao Campus.

Após discussão, foi aprovado o calendário de reuniões, ficando definida as seguintes datas e locais: Março

– 02 a 04/03/2016 – Campus Senhor do Bonfim; Abril – 27 e 28/04/2016 – Campus Uruçuca; Junho – 01 e

02/06/2016 – Campus Guanambi; Agosto – 03 e 04/08/2016 – Campus Teixeira de Freitas; Outubro – 25 e

26/10/2016 – Campus Bom Jesus da Lapa; Dezembro – 20 e 21/12/2016 – Campus Serrinha. 4. Plano de

ação sobre compras compartilhadas no âmbito do IF Baiano: Prof. Geovane esclareceu que o objetivo

é otimizar o trabalho. Prof. Harley salientou que alguns campi acabam fazendo retrabalho e que a compra

compartilhada resolveria o problema. Apontou como agravante o número insuficiente de servidores. Virolli

informou que para alguns produtos ficam inviáveis a realização desta modalidade, propondo que houvesse

a socialização entre os campi para poderem se manifestar. Prof. Aécio ponderou que a tramitação aconteça

em um curto espaço de tempo em função da variação da inflação e  o tempo de entrega do produto,

sugerindo celeridade na apresentação da demanda. Prof. Osvaldo propôs que se faça um alinhamento com

o  setor  de  licitação.  Prof.  Geovane enfatizou  sobre  a  celeridade  na  apresentação  da  proposta,  a

identificação do produto a ser comprado e enalteceu a necessidade de um planejamento eficiente para a

consecução da  proposta.  Prof.  Ariomar pontuou a  questão  da  comunicação e  o  tempo como fatores

limitantes.  5.  Agenda implantação do SIGAA e Implantação do Sistema PIT & RIT 2016:  Saulo

informou sobre o status de implantação, agenda e problemas.  Informou sobre a implantação em Catu,

Mangabeira, Valença e Bom Jesus da Lapa; registrou dificuldades encontradas: PPC, recurso financeiro

(diárias no final de 2015), complexidade do sistema, recursos humanos, suporte da UFRN, retorno dos

Campi (médias parciais e consolidação das notas do subsequente), registrando resistência no Campus Catu.

Prof. Geovane solicitou que os Diretores sejam informados da agenda de implantação.  Profª Manoela

apresentou problemas enfrentados na implantação do SIGAA no Campus Governador Mangabeira sendo

reiterado pelo  Prof. Osvaldo, justificando a resistência no  Campus Catu pelas dificuldades encontradas.

Sobre o sistema PIT e RIT, Saulo informou que está em fase de elaboração e será apresentado à PROEN

para sugestões e posterior implantação nos campi. Fez uma demonstração do sistema em uma versão de

teste. Prof. Nelson propôs que as atividades de pesquisa e extensão sejam validadas pelos Coordenadores,

antes de chegar à Coordenação de Ensino. Prof. Delfran sugeriu que seja anexada uma declaração que será

visualizada através do sistema. Saulo acenou com a possibilidade de atendimento, mas com alteração do

prazo de conclusão do trabalho. Prof. Geovane informou que haverá web conferência para apresentação e

orientação aos Diretores, Diretores Acadêmicos e Coordenadores de Ensino. 6. Programa Institucional de

Capacitação  e  Qualificação  dos  servidores  em 2016:  Avanços  e  melhorias  efetivas  em prol  dos
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servidores: Franciane iniciou com a apresentação de dispositivos legais que regulamentam a política de

capacitação e qualificação no âmbito da rede federal e passou à explanação da minuta do plano anual de

capacitação e qualificação do IF Baiano, discorrendo sobre: o cenário atualizado dos Institutos; informou

que o documento é dividido em blocos contemplando as áreas de conhecimento; informou sobre parceria

com a ENAP através de acordo de cooperação sendo ofertado quatro cursos em 2015; apresentou proposta

de cursos de curta duração para 2016 em parceria com a ENAP; informou possibilidade de capacitação

para servidores do IF Baiano para atuar como tutores da ENAP no IF Baiano; apresentou a relação de

cursos de educação formal que possibilitará preparar o servidor para ingresso em universidades nos cursos

de  mestrado  e  doutorado;  informou  sobre  a  utilização  da  ferramenta  Opina  para  discussão  com  a

comunidade  sobre  minuta  do  Programa  de  Apoio  à  qualificação;  apresentou  as  principais  mudanças

realizadas em relação ao formato anterior, destacando a mudança da forma de pagamento que passou de

ressarcimento para bolsa de estudo. Esclareceu sobre a condição de estabilidade do servidor para pleitear o

apoio à qualificação, mencionando a Nota Técnica 16-2015 do Ministério do Planejamento que trata da

impossibilidade de servidores não estáveis não poderem ser contemplados.  Prof. Geovane informou o

aumento da aplicação de recursos para capacitação; enumerou cursos de capacitação que entende como

necessários  para  se  investir  e  enfatizou  que  boa  parte  dos  recursos  é  direcionada  aos  técnico-

administrativos. Rosilene informou que encontra-se em fase de apreciação da UNEB a oferta de mestrado

profissional  com  turma  exclusiva  do  IF  Baiano.  Franciane prosseguiu  informando  ampliação  do

percentual de afastamento docente do IF Baiano de 15% para 17%, apresentando o quadro atual de docente

e técnico-administrativos afastados para capacitação/qualificação. Esclareceu que não há previsão legal

para afastamento de técnicos, apresentando uma minuta de afastamento para capacitação dos técnicos com

a proposta de ampliação de 1% para 8%. Profª Lizziane fez ponderações e manifestou sua contrariedade

em  relação  à  portaria  que  amplia  o  percentual  para  docentes,  sendo  esclarecido  por  Franciane a

metodologia utilizada para o estabelecimento do percentual proposto no documento e complementado pelo

Prof. Geovane sobre a reserva do banco de equivalência.  O Reitor prestou esclarecimentos acerca do

questionamento do  Prof. Roberto Lima a respeito da lista de docentes para afastamento aprovado pela

CPPD anterior, salientando que foi acatado parecer jurídico da Procuradoria Federal e o parecer da CPPD.

Rosilene mostrou-se temerosa em relação a pequena margem entre (???) o percentual para afastamento.

Foi  aprovado pelos  membros  a  discussão  do  item 8 da  pauta  que  trata  do  “Afastamento  Integral  de

Técnico-Administrativos em Educação: Apresentação de Portaria que deve balizar a política de apoio dos

TAEs”.  Franciane procedeu  a  leitura  da  minuta  da  Portaria,  bem como  do  Barema,  e  foram feitas

considerações pelos membros em relação a alguns pontos, destacando-se: a alteração do percentual para

4%, ajustes da redação e pontuação de itens do barema. Prof. Harley ponderou em relação a possibilidade

de afastamento de servidores que acumulam cargos legalmente.  Prof. Ariomar sugeriu um tratamento

mais justo entre os Campi com maior ou menor número de servidores técnico-administrativos, de forma a

não penalizar alguns servidores pelo fato de não ter quadro suficiente para permitir a liberação.  Prof.

Nelson  e o Prof.  Geovane  questionaram sobre o afastamento do servidor que já possui  carga horária

reduzida ou em jornada flexibilizada de 30 horas, ficando estabelecido que não seria concedido, exceto se

retornassem à jornada de 40 horas. Prof. Aécio sugeriu que seja vedado o afastamento para o servidor que
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já possui graduação. Prof. Nelson, Profª Camila e Kelly questionaram a pontuação para os ocupantes de

cargos de direção e/ou funções gratificadas.  Kelly questionou o atendimento ao ambiente organizacional

como critério para a concessão do afastamento e propôs que o barema deve motivar os servidores a se

engajar na gestão. Prof. Harley propôs pontuação para participação em projetos de pesquisa e de extensão,

tendo o apoio de outros membros. Prof. Geovane ressaltou que a tendência é a adoção do barema também

para os docentes, adequando-o à realidade da categoria. Após as considerações, a minuta da portaria e o

barema foram aprovados e serão submetidos à apreciação da comunidade através da ferramenta Opina. 11.

Apreciação das proposições dos(as) Diretores(as) Gerais sobre as atribuições do cargo de Diretor(a)

Geral e atribuições que podem ser delegadas pelo Reitor(a): Revisão da Portaria nº 370, de 09 de

abril  de 2012:  Prof.  Geovane propôs  que  as  contribuições  sejam enviadas  à  comissão  e  registrou  o

reduzido número de contribuições por parte dos Campi (apenas dois enviaram). Kelly esclareceu que não

enviou contribuições pelo fato da portaria ter existido em um contexto em que não se tinha regulamentação

regimental. Sugeriu verificar quais as competências do Reitor no regimento geral, observando aquelas que

podem ser subdelegadas aos Diretores, propondo a análise da comissão para, só então, ser feita a revogação

da Portaria. 12.  Implantação dos Conselhos Administrativos de Campus:  Prof. Geovane solicitou aos

Diretores que informassem a situação de cada unidade: Valença – só houve inscrição de um docente, não

havendo a  participação das  demais  categorias.  Foi  sugerido  a  realização  de uma  nova  tentativa para,

depois,  tomar  uma decisão,  caso não haja interessados.  Senhor do Bonfim – constituiu comissão para

conduzir o processo. Bom Jesus da Lapa - já constituiu a comissão. Santa Inês – está em processo eleitoral

a ser finalizado ainda em março, relatando dificuldade para encontrar a representação dos egressos. Prof.

Geovane propôs que não se exija a presença física do candidato para a inscrição, bem como encontrem um

meio de promover o processo eleitoral de uma forma menos onerosa aos interessados. Catu – previsão de

deflagração do processo eleitoral ainda em março.  Teixeira de Freitas – já foi constituído o Conselho;

Guanambi – constituirá a comissão ainda em março. Governador Mangabeira – constituiu a comissão, com

previsão de 15 dias para finalização dos trabalhos;  Itapetinga – constituída a comissão com previsão de

finalização em abril. Uruçuca – não tem comissão constituída. Prof. Geovane salientou a necessidade de

constituir uma comissão de avaliação da jornada de 30 horas dos servidores técnico-administrativos para

aqueles  Campi que  ainda  não  fizeram,  sendo proposto  o  envio de ofício  pelo Gabinete  solicitando a

manifestação da Comissão em relação ao funcionamento da flexibilização da jornada.  15.  Avaliação da

MIC – 2015 e definição do  Campus que sediará a próxima Mostra de Iniciação Científica do IF

Baiano: Prof. Delfran enalteceu a importância da MIC para o IF Baiano, mas enfatizou a necessidade de

se definir a periodicidade, sugerindo a manutenção de dois anos. Relembrou que ficou definido que a

avaliação do evento deve ocorrer dentro da própria MIC ou em algum evento realizado pelo IF Baiano.

Registrou que os eventos necessitam de um aporte de recursos, seja do Campus ou da Reitoria, propondo

um fundo para realização destes que deve estar contido no planejamento, levando-se em consideração o

número de alunos para estabelecer o valor de cada unidade. Prof. Geovane ressaltou que se deve garantir

recurso  do  próprio  Instituto  para  não  ficar  na  dependência  de  edital  externo.  Prof.  Ariomar propôs

trabalhar o valor do evento de avaliação, sendo complementado por Prof. Delfran para se definir o local

de realização.  Prof.  Aécio propôs que se  discutisse  o valor  após apreciação da pauta  que discutirá  o
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orçamento,  sugerindo que,  não  havendo impedimento,  poderia  acontecer  na FECITEC.  Prof.  Delfran

informou que a avaliação dos bolsistas  tem que acontecer  nos  meses  de outubro ou novembro.  Prof.

Nelson sinalizou positivamente para a realização da MIC em Santa Inês em 2017, mas ponderou sobre a

possibilidade  de  cobrança  de  taxa  de  inscrição,  sugerindo,  também,  a  constituição  de  comissão

organizadora o quanto antes, após definição do  Campus realizador.  Prof. Geovane propõe que se tenha

ações que envolva todas as áreas. Finalizou o primeiro dia de reunião se retratando aos Diretores pela

forma como se reportou aos mesmos, mas deixou registrado a manutenção do conteúdo do diálogo. Nada

mais havendo a registrar, o Reitor declarou por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, Márcio Luis Bastos da Silva, pelos membros do

Colégio de Dirigentes e demais participantes.

________________________________________________________
Aécio José Araújo Passos Duarte

________________________________________________________
José Virolli Chaves

________________________________________________________
Alisson Jadavi Pereira da Silva

________________________________________________________
Kelly Cristina Brito de Jesus 

________________________________________________________
Ariomar Rodrigues dos Santos

________________________________________________________
Lizziane da Silva Argolo

________________________________________________________
Camila Lima Santana e Santana

________________________________________________________
Manoela Falcon Silveira

________________________________________________________
Delfran Batista dos Santos

_______________________________________________________
Marcelito Trindade Almeida

________________________________________________________
Diogo Soares de Melo Magalhães

________________________________________________________
Nelson Vieira da Silva Filho

 ________________________________________________________
Franciane Andrade de Moraes

 _______________________________________________________
Osvaldo Santos de Brito

________________________________________________________
Geovane Barbosa do Nascimento

________________________________________________________
Rita Vieira Garcia

________________________________________________________
Francisco Harley de Oliveira Mendonça

________________________________________________________
Roberto Carlos Santana Lima

________________________________________________________
_Itamar de Santana Guimarães

________________________________________________________
Rosilene Alves da Silva    

________________________________________________________
Márcio Luis Bastos da Silva

________________________________________________________
Saulo Leal dos Santos
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