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Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e trinta minutos, 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; o Senhor Prof. Carlindo Santos Rodrigues,  Diretor-Geral  Pró-

Tempore do Campus Xique-Xique; 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. Alisson 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 iniciou o segundo dia  de reunião com a apreciação da pauta 16.

Relatório de Gestão 2015: O Prof. Alisson iniciou a apresentação agradecendo aos Diretores pelo envio

das informações para composição do Relatório de Gestão;  esclareceu sobre a forma de elaboração do
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Relatório,  informando  que  o  documento  é  composto  por  dezenove  objetivos  e  diversos  indicadores;

informou que a intenção da PRODIN é apresentar o resultado final em forma de painel para a comunidade

acadêmica. Passou a explanar sobre o tema ressaltando que servirá de prestação de contas à sociedade e

aos  órgãos  de  controle;  apresentou  resultados  de  alguns  objetivos  do  Relatório  de  Gestão  2015

(indicadores, número de matrículas, índices de eficiência acadêmica, índice de retenção escolar, relação

entre concluintes/vagas ofertadas, evasão, percentual de aumento de candidatos no processo seletivo em

relação ao ano anterior, aumento da relação ingresso/aluno, descrição do percentual de alunos matriculados

no EPTNM, PROEJA, Licenciatura no IF Baiano e nos  Campi, gasto corrente por aluno, relação aluno-

equivalente por professor), tecendo breves comentários sobre estes.  Prof. Nelson ressaltou a importância

do  trabalho  apresentado,  apontando  que  ele  será  balizador  das  ações  nos  Campi.  Profª  Manoela

parabenizou  pelo  trabalho,  destacou  a  necessidade  de  melhoria  dos  índices  do  Campus Governador

Mangabeira  que  passará  por  investimentos  em  instalações  a  partir  da  solução  do  problema  da

dominialidade;  apontou problemas  enfrentados  que  justificariam os  índices  apresentados  e  ressaltou  a

necessidade  de  trabalho  conjunto  para  superar  o  problema.  Prof.  Osvaldo parabenizou  pelo  trabalho

apresentado;  registrou  que  algumas  ações  devem  ser  aprimoradas  para  a  melhoria  dos  indicadores,

salientando  que  os  números  apresentados  permitirão  a  adoção  de  medidas  para  avançar  no

desenvolvimento dos Campi e, por fim, ponderou pela definição de um maior tempo para a apresentação

do plano de ação. Prof. Aécio parabenizou pelo trabalho; registrou a importância do envio das informações

que resultam na possibilidade da elaboração do Relatório de Gestão;  salientou a existência  de fatores

internos e externos que justificam a obtenção dos índices apresentados, sejam eles positivos ou negativos,

ressaltando a necessidade de enxergar o Instituto como um todo; manifestou receio em expandir e ter

redução no orçamento, com a geração de problemas futuros, sendo esclarecido pelo Prof. Alisson que esta

situação pode ser justificada pelo fato de constar no plano de ação. Prof. Aécio complementa salientando

que o planejamento necessita ser equilibrado para não incorrer em erro de subestimar ou superestimar as

ações.  Prof. Ariomar parabenizou pela qualidade do trabalho, apresentou elementos que justificariam os

índices apresentados relativos à evasão no  Campus Bom Jesus da Lapa. No que diz respeito à relação

candidato/vaga  informou  que  o  resultado  apresentado  não  reflete  a  realidade  pelo  fato  de  ter  sido

aumentado o número de vagas no decorrer do processo; em relação à obtenção de bons índices, enalteceu a

atuação da equipe de trabalho do  Campus com o apoio da equipe da Reitoria, destacando a atuação das

Professoras Hildonice e Francineide.  Itamar parabenizou pelo trabalho; mostrou-se preocupado com os

índices  de  evasão  do  Campus Uruçuca;  informou  problemas  estruturais  que  mancham a  imagem do

Campus na cidade necessitando de investimentos e mostrou-se preocupado com a expansão do  Campus

Uruçuca,  seja  pelas  condições  infraestruturais,  bem  como  pelos  números  relativos  à  evasão.  Prof.

Marcelito parabenizou pelo trabalho;  informou que apesar de bons índices apresentados pelo  Campus

vislumbra a necessidade de investimento e mais atenção, ressaltando que a comunidade local acredita na

potencialidade do  Campus.  Kelly parabenizou pelo trabalho;  informou a necessidade de materializar o

planejamento estratégico,  fato que está  sendo consumado;  ponderou que a  situação apresentada é  um

quadro evolutivo; ressaltou que os fatores externos interferem mas devem ser analisados de forma relativa,

pois o contingenciamento está acontecendo com mais rigor neste momento; ressaltou que os indicadores
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podem ser repactuados, concluindo que os números apresentados podem ser melhorados.  Prof. Harley

parabenizou e mostrou-se satisfeito com os resultados do  Campus Valença, considerando o investimento

feito  em  seis  anos;  ressaltou  a  necessidade  da  unidade  e  investimento  nos  Campi.  Prof.  Roberto

parabenizou pelo trabalho, bem como à equipe gestora do Campus Guanambi; destacou o desempenho do

Campus Guanambi e solicitou a expansão da oferta de cursos na modalidade PROEJA no Instituto. Prof.

Geovane enalteceu o trabalho dos servidores envolvidos na elaboração do PDI e do Relatório de Gestão;

destacou  que  a  elaboração  e  implementação  do  PDI  é  uma  ação  complexa  e  norteia  o  planejamento

estratégico da instituição; ressaltou os investimentos feitos ao longo dos anos e mencionou a dificuldade

que o país atravessa com corte de investimento que comprometem os investimentos nos Campi; destacou a

colaboração dos Diretores com o envio das informações, mas ressaltou a necessidade de alimentação do

sistema SISTEC, bem como a atuação das equipes nos Campi; registrou que o sucesso não é só decorrente

de  investimentos,  mas  também  de  ações  administrativas  e  pedagógicas;  enfatizou  a  necessidade  de

mudança de atitude diante da crise enfrentada e informou a possibilidade de assinatura de novo Termo de

Acordo de Metas que demandará novas ações.  17. Planejamento Estratégico 2016 – Apreciação dos

Planos  de  Ações  Orçamentárias  dos  Campi e  Reitoria,  objetivando  o  uso  racional  dos  recursos

públicos em prol da efetivação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e cumprimento do

Termo de Acordo de Metas (TAM): Prof. Alisson informou que a PRODIN passou a trabalhar de forma

associada à PROPLAN, salientando que as metas estão diretamente associadas ao orçamento; registrou

dificuldade no retorno das solicitações aos Campi; informou edição de Portaria pelo MEC estabelecendo

novos índices.  Prof. Manoela propôs a realização de reunião com a PRODIN, PROPLAN, PROEN e

Gabinete diante das necessidades emergenciais do Campus Governador Mangabeira, sob pena de não haver

melhorias dos índices.  Prof. Ariomar informou que a matriz 2016 não contempla os alunos dos cursos

integrados e o funcionamento do refeitório, salientando a necessidade de busca de solução alternativa e

aponta  para  a  suplementação  orçamentária  como  saída  para  questão.  Prof.  Geovane informou  a

necessidade  de  esforço  coletivo  para  a  redução  de  gastos  e  uma  melhor  execução  do  orçamento,  a

necessidade  de  abertura  de  novas  turmas  em  alguns  Campi no  segundo  semestre  para  aumentar  o

orçamento e possibilitar mais investimentos. Virolli fez apresentação da evolução da matriz orçamentária

do IF Baiano de 2009 a 2015; esclareceu a forma de se chegar ao valor e destacou a redução no ano de

2015 do percentual de distribuição do orçamento pelos Campi, bem como a execução orçamentária destes.

Leonardo agradeceu aos Diretores pelo envio das informações, apesar de dificuldades encontradas no

repasse destas; informou a existência do sistema SISPES para lançamento de gasto de água e energia;

apresentou o demonstrativo de gastos com consumo de energia, água, gastos de natureza diversas, gastos

com  pessoal  terceirizado,  vigilantes  no  período  2014/2015,  prestando  esclarecimentos  acerca  das

informações. Prof. Osvaldo informou contato com a Coelba para verificar a melhor forma de economizar

diante da necessidade de funcionamento noturno do  Campus,  onde a tarifa é diferenciada.  Prof. Aécio

registrou dificuldade em reduzir gastos com a perspectiva de ampliação de utilização dos espaços pelo fato

de já trabalhar no limite. Prof. Geovane esclareceu que o objetivo do trabalho apresentado é exatamente de

mostrar ao governo a impossibilidade de se manter uma estrutura com os recursos disponíveis por conta de

diversas  variáveis.  Para  o  gasto  com os terceirizados,  foram propostas  alternativas  para  se  adequar  à
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realidade como: redução e/ou troca de postos, férias, análise da real necessidade da figura do preposto. Foi

definido o prazo de até 24/03/2016 para a envio das informações pelos Campi.  Prof. Geovane ressaltou

que as informações prestadas gerarão um relatório que será apresentado ao MEC visando subsidiar as

discussões acerca do assunto.  3. Recomendações quanto a utilização do orçamento que é destinado

para  aquisição  de  alimentos  produzidos  pela  agricultura  familiar:  Prof.  Geovane  manifestou

preocupação com a devolução dos recursos ou mesmo a utilização indevida para aquisição de produtos da

agricultura  familiar  por  parte  de  alguns  Campi, apesar  de  ter  legislação  que  disciplina  essas  ações,

informando  que  assim  que  tomou  conhecimento  buscou  atuar  no  sentido  de  equacionar  o  problema

constatado. Prof. Carlindo informou a respeito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e

o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, destacando o percentual de 30% que deve destinado para a

aquisição de produtos da agricultura familiar. Ressaltou a dificuldade para utilização do recurso; informou

contato  e  orientação  aos  Campi;  apresentou  a  legislação  regulamentadora  sobre  o  assunto,  tecendo

comentários  sobre  os  itens  abordados.  Na  sequência  apresentou  cartilha  elaborada  pelo  Ministério  da

Agricultura e esclareceu sobre como resolver quando os agricultores não puderem fornecer os produtos,

orientando a  utilização  do  Sistema  de  Registro  de  Preço,  com as  devidas  justificativas;  apresentou  a

situação de aplicação dos recursos na agricultura familiar pelos Campi do IF Baiano em 2014 e 2015. Prof.

Geovane informou que só tomou conhecimento da situação em 2015 e solicitou empenho para não mais

devolver  recursos  e  a  possibilidade  de  aplicação  da  totalidade  das  compras  de  gêneros  alimentícios

possíveis  pela  agricultura  familiar.  Prof.  Carlindo apresentou  as  ações  do  IF  Baiano,  informando:  o

recebimento de ofício orientando a utilização dos recursos; a realização de curso Processo de Compras

PNAE/PAA- IF Baiano; a possibilidade de doação de alimentos pela CONAB; realização de Curso de

Capacitação e  Formação para  Gestão do PNAE/PAA promovido pelo servidor  Josué Castro de Jesus;

realização do Curso Processo de Compras PNAE/PAA - IF Baiano com a participação do MDA, sendo o IF

Baiano o de maior número de participantes; apresentou exemplos de produtos derivados da agricultura

familiar;  ofício solicitando providências para atendimento à Lei 11.947; Resolução 26 do CD/FNDE e

Decreto 8473; Ofício Circular 133/2015; apresentou Projeto de Apoio à Gestão Social, Inclusão Produtiva

e Dinamização Econômica de Empreendimentos Coletivos da Agricultura Familiar; apresentou a relação

de Cooperativas e Associação na Bahia. Prof. Carlindo conclama pela valorização e apoio dos Diretores à

agricultura  familiar  e  informou  a  possibilidade  da  oferta  de  cursos  FIC.  Prof.  Geovane agradeceu o

empenho  da  equipe,  propôs  um  curso  de  extensão  para  os  alunos  sobre  a  temática  que  teria  uma

repercussão positiva  para  o IF Baiano e  destacou a importância  da Cooperativa-Escola.  Prof.  Nelson

avaliou positivamente a apresentação e as orientações; chamou atenção para a modalidade de Sistema de

Registro de Preços pela impossibilidade de entrega em função da majoração do valor do produto.  Profª.

Rita manifestou-se favorável à realização de um curso de extensão sobre educação alimentar e verificará a

possibilidade  de  envolvimento  de  outros  professores  e  utilização  de  temas  transversais.  Prof.  Harley

registrou a disponibilidade do servidor Josué para colaborar com os demais Campi para a montagem dos

processos de aquisição de produtos da agricultura familiar. Prof. Osvaldo registrou a presença de técnico

trabalhando nas entidades que lidam com a agricultura familiar; informou apoio às empresas que ofertam

produtos da agricultura familiar e propôs do estreitamento da relação com as empresas; relatou a atuação
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de  empresas  ou  atravessadores  que  não  estão  ligados  ao  tipo  de  produção.  Prof.  Carlindo propôs  o

envolvimento do Coordenador de Extensão do  Campus para a tomada de decisões relativa à agricultura

familiar através da articulação com os atores sociais. Prof. Geovane destacou a importância de um técnico

em agropecuária estar envolvido no processo e propôs a realização de visitas técnicas e capacitações que

contribuirão para a missão institucional. Prof. Roberto relatou contato com a CESOL de Guanambi para

obter  orientações  acerca  dos  procedimentos,  enfatizando  que  realizará  reuniões  com  os  alunos  para

orientações.  9.  Avaliação  do  PROSEL 2015  e  Planejamento  do  PROSEL 2016:  proposições  de

melhorias do processo de divulgação, consolidação da democratização do acesso para estudantes em

vulnerabilidade social e econômica e definição de mecanismos que sejam capazes de promover a

orientação vocacional dos estudantes interessados pelos cursos ofertados no âmbito do IF Baiano:

Profª Camila apresentou dados do processo seletivo e registrou a impossibilidade de finalizar a avaliação

pelo fato de não terem acontecido todas  as  matrículas.  Citou a  situação de Guanambi  em relação ao

PROEJA com apenas 4 inscritos, informando o envio de exposição de motivos e propondo a extinção do

curso ou nova oferta; registrou que o Campus Santa Inês também teve baixa adesão, apenas 7 inscrições;

informou envio de ofício solicitando o encaminhamento de avaliação por escrito do processo pelos Campi,

mas obteve o retorno de apenas unidades; informou realização de web conferência com todas as comissões

locais e comissão central, recebendo contribuições e reflexões onde se apontou: processo iniciado muito

tarde  que  ocasionou  problemas,  tais  como:  entendimento  do  processo,  comunicação,  dificuldade  de

participação da comunidade,  aquisição de material,  inscrição no sistema,  etc;  informou divulgação do

relatório  final  que apontará  o  tempo para  organização,  o  envolvimento  dos  servidores  e  interesse  em

resolver somente no momento de realização do processo como elementos que dificultaram a realização do

processo; avaliou que houve o entendimento de qual era o objetivo do processo por parte das comissões

locais, procedendo leitura de trecho do relatório de avaliação do Campus Santa Inês para exemplificar a

constatação.  Prosseguindo,  Profª  Camila informou  distância  entre  a  relação  candidato/vaga  entre  os

cursos, bem como os cursos menos concorridos; ressaltou que ainda é cedo para se fazer uma avaliação

mais criteriosa do processo pelo fato de não se ter concluído as matrículas em alguns campi e só após fazer

o diagnóstico teria condições de avaliar com mais propriedade; exaltou a participação das comissões, a

forma como o processo foi conduzido e registrou que ainda há resistência quanto ao novo modelo adotado.

Conclamou aos Diretores o envio dos relatórios de avaliação até março do ano em curso para poderem

iniciar  os trabalhos para 2017 entre abril  e  maio.  Prof.  Aécio questionou se existe a possibilidade de

aplicação  do  mesmo  modelo,  sendo  respondido  afirmativamente  pela  Profª  Camila.  Profª  Camila

informou  que  há  uma  tendência  de  realização  de  processo  sem avaliação  escrita  e  manifestou  que  o

processo  é  viável,  mas  que  demanda  discussão.  Prof.  Aécio fez  a  proposição  de  descentralização  do

processo pelos Campi que entenderam ser a melhor alternativa. Prof. Geovane reiterou a necessidade do

envio do relatório para a devida avaliação pela Reitoria com vista a orientar sobre a definição do modelo

de processo seletivo a ser adotado no IF Baiano para o próximo ano e propôs o estabelecimento pela

PROEN de um prazo para envio do relatório de avaliação.  Destacou o preenchimento das vagas para

estudantes da escola pública, o processo de comunicação e abordou a questão do processo seletivo com

prova e sem a prova. Elencou vantagens e desvantagens, destacando: o modelo de processo seletivo com
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menor custo, retirada da taxa de inscrição, a maior oportunidade para estudantes de escola públicas e o

tempo de definição  para  realização do  processo.  Informou a  existência  da  modalidade  por  sorteio  do

Instituto Federal de Brasília. Ressaltou que não está definido pela continuidade do que foi aplicado, pois

depende da avaliação, e enfatizou que não deve haver a resistência ao modelo adotado sem fundamentação

plausível.  Vê como problema o tempo para a execução.  Prof. Geovane propôs a constituição de nova

comissão para iniciar os trabalhos e mostra-se aberto ao diálogo para se definir a forma de realização do

certame. Prof. Aécio ressaltou que não tem o intuito de fragmentar e manifestou-se favorável ao processo

com avaliação. Profª Camila registrou que todas as críticas foram ao processo como um todo no que diz

respeito  de  estrutura,  apoio,  envolvimento  dos  servidores,  mas  informou  que  não  recebeu  nenhuma

proposta  de  mudança  da  forma  e  houve  sugestão  de  reavaliar  os  métodos  e  critérios  pelo  Campus

Itapetinga. Informou a tendência de institucionalizar o IF Baiano; opinou que a descentralização vai de

encontro à proposta e salientou a necessidade de planejamento.  Prof. Nelson reiterou a necessidade do

planejamento e informou que a discussão existe a bastante tempo a respeito da forma de realização do

processo seletivo.  Ressaltou sobre a  necessidade de se  identificar  os  motivos que o Instituto não está

atraindo o seu público. Tem o entendimento de que a forma de avaliação não impacta na inscrição e sim na

seleção e opina pela necessidade de uma divulgação mais eficaz do Instituto, tornando-o mais atrativo para

o candidato.  Prof. Ariomar informou dificuldade na efetivação das inscrições por conta do sistema e a

forma de divulgação do resultado quanto a definição de classificado e aprovado, registrando que houve

prejuízo para  candidatos  pela  confusão entre  o termos.  Destacou que houve reclamação em relação a

interlocução do Campus com a Reitoria. Prof. Camila informou que a fala da Comissão do Campus Bom

Jesus da Lapa na web conferência foi ao contrário do que está sendo registrado pelo Diretor; informou a

existência de portaria que conceitua a definição de aprovado e classificado para concursos públicos e

concordou que  deveria  haver  melhor  orientação.  Profª  Manoela informou dificuldades  relatadas  pela

comissão local,  principalmente pela questão cultural do processo em relação à aplicação da avaliação;

dificuldade com o apoio dos servidores das escolas estaduais na divulgação do processo seletivo do IF

Baiano;  registrou não ter  condições de avaliar no momento o processo seletivo e registrou que a web

conferência  apresentou  problema  por  conta  das  interrupções  da  transmissão,  o  que  prejudicou  a

participação dos membros das comissões e gestores.  Prof. Geovane apontou como outra dificuldade a

alimentação das notas no sistema pelos alunos e manifestou-se contrário à divulgação diretamente nas

escolas, mas apenas externamente.  Enfatizou ainda a necessidade de amadurecer a discussão quanto a

forma do processo, atrelada ao objetivo da proposta.  Kelly considerou o processo seletivo como o mais

estratégico  e  entende  que  é  preciso  se  atentar  preliminarmente  para  a  vocação  da  instituição,  o  que

repercutirá  na  escolha  da  forma  de  ingresso  no  processo;  reiterou  os  problemas  dos  demais  campi e

registrou como aspecto positivo a organização do território, apoio da prefeitura e associações no caso do

Campus Serrinha; informou que não houve visita às escolas estaduais, concentrando esforço nas escolas

rurais com a entrega das fichas; registrou vagas não ocupadas, porém em pequena quantidade. Por fim,

defendeu a centralização do processo.  Prof. Osvaldo reiterou os problemas já relatados anteriormente;

destacou a  necessidade de definição mais  célere  da data  de realização do processo,  a  necessidade de

melhoria do método utilizado,  a forma de alimentação do sistema, a necessidade de conhecimento do
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público. Propôs que as comunicações sejam também direcionadas ao Diretor-Geral e que se aproveite os

eventos promovidos pelo Instituto para divulgar o processo. Prof. Camila salientou que as comunicações

feitas são copiadas para os Diretores Gerais, inclusive quando ocorrem web conferências. Prof. Marcelito

registrou que precisa aperfeiçoar a alimentação do sistema; em relação as vagas remanescentes informou

que foi positivo diante da necessidade urgente à época, mas não tem como avaliar totalmente ainda o

resultado quanto ao nível do aluno ingressante. Relatou que uma reclamação significativa foi a definição

pela escolha do processo. Prof. Carlindo corroborou com a fala do Prof. Nelson quanto a importância do

processo e ressaltou que a questão cultural gera a resistência e deve ser vencida; registrou que a divulgação

da instituição deve ser contínua em todos os espaços e deve-se tornar os cursos oferecidos mais atrativos.

Destacou o êxito do aproveitamento de alunos provenientes de vagas remanescentes em Uruçuca.  Prof.

Geovane sugeriu estudo para  identificar  as  causas  da  baixa  adesão ao curso no  Campus Governador

Mangabeira. Sugeriu também como formas de motivar os estudantes a optarem pelo Instituto, a oferta de

condição de meios de transporte e de residência.  Prof. Nelson registrou que o curso integrado não é o

problema, haja vista que muitos ingressam interessados numa melhor formação para os cursos superior, o

problema passa pela empregabilidade. Concluiu propondo a realização de uma reunião extraordinária do

Colégio de Dirigente com pauta única sobre o processo seletivo ou agregada a pautas mais rápidas. Prof.

Aécio relatou capacidade do Campus Senhor do Bonfim em ocupar as vagas remanescentes e enfatizou que

o Campus não sofre com esse problema, comum aos demais, reiterando defesa da utilização da avaliação

como  forma  de  ingresso.  Prof.  Ariomar relatou  experiência  sobre  o  preenchimento  das  vagas

remanescentes, informando que o  Campus buscou as comunidades próximas, quilombolas e ribeirinhas,

através  da  entrevista,  para  o  preenchimento  das  vagas,  sendo  que  muitos  dos  alunos  selecionados

destacam-se, e considerou uma experiência exitosa. Profª Camila exaltou a ação dos Campi Bom Jesus da

Lapa e Serrinha em relação ao preenchimento de vagas remanescentes e informou que identificou um

modelo  de  preenchimento  de  vagas  remanescentes  que  adota  a  manifestação  de  interesse  de  vaga,

encaminhando-o à Procuradoria Federal do IF Baiano para análise e parecer; informou que o primeiro

piloto acontecerá em Serrinha e Santa Inês. Prof. Carlindo informou ação semelhante à de Bom Jesus da

Lapa no  Campus Uruçuca avaliando como muita proveitoso os resultados obtidos.  Profª Camila faz os

seguintes  encaminhamentos:  discutir  o  modelo  do  processo;  promover  o  treinamento  das  equipes

envolvidas; criação de setor voltado para tratar dos processos seletivos de ingresso de estudantes; início

dos trabalhos no primeiro semestre, logo após o final do processo anterior, e o planejamento estratégico do

processo seletivo. Complementou informando a necessidade de: levantamento dos problemas identificados

nos Campi; efetuar diagnóstico após o encerramento das matrículas e realização de reunião extraordinária

do Colégio de Dirigentes ainda no primeiro semestre.  Prof. Geovane propôs a realização de uma web

conferência após a finalização do relatório para avaliar o processo, conclamando que os  Campi enviem

sugestões para melhoria do processo seletivo. 14. Plano de ação para realização do primeiro leilão de

veículos  do  Campus Senhor  do  Bonfim:  Leonardo informou  discussão  anterior  e  interesse  em

encaminhar ofício solicitando a inclusão de outros  campi, após constituição de comissão e desfazimento

dos veículos, com o objetivo de aumentar o número de bens no leilão. Propôs avaliação de bens para ver o

volume  e  definir  a  forma  de  execução  do  leilão.  Itamar questionou como  será  definido  o  bem que
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integrará a lista para o leilão, sendo esclarecido por Leonardo que deve-se observar a legislação vigente

que trata  do assunto,  com a avaliação da comissão.  Prof.  Geovane propôs que o  Campus Senhor  do

Bonfim apoie os demais  campi passando o ofício já com as orientações. Para a realização do primeiro

leilão foi proposto a participação de um membro das outras comissões como observador. Ficou definido

que o prazo seria informado após o envio do ofício e retorno dos Campi. Nada mais havendo a registrar, o

Reitor declarou por encerrada o segundo dia de 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

________________________________________________________
Carlindo Santos Rodrigues

_______________________________________________________
Marcelito Trindade Almeida

________________________________________________________
Delfran Batista dos Santos

________________________________________________________
Nelson Vieira da Silva Filho

________________________________________________________
Diogo Soares de Melo Magalhães

 _______________________________________________________
Osvaldo Santos de Brito

 ________________________________________________________
Franciane Andrade de Moraes

________________________________________________________
Rita Vieira Garcia

________________________________________________________
Geovane Barbosa do Nascimento

________________________________________________________
Roberto Carlos Santana Lima

________________________________________________________
Francisco Harley de Oliveira Mendonça

________________________________________________________
Rosilene Alves da Silva    

________________________________________________________
_Itamar de Santana Guimarães

________________________________________________________
Saulo Leal dos Santos

________________________________________________________
Márcio Luis Bastos da Silva
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