
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
Rua do Rouxinol,115 - Bairro do Imbuí - CEP: 41720052 - Salvador-BA

E-mail: secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br

COLÉGIO DE DIRIGENTES 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, as oito horas e quarenta na sala de

Reunião da Reitoria do IF Baiano, localizada na Rua do Rouxinol, nº 115 – Imbui, Salvador –

Bahia, reuniram-se: o Srº Geovane Barbosa do Nascimento (Reitor), o Srº Aécio José Araújo

Passos Duarte  (Diretor-Geral do Campus Senhor do Bonfim), a Srª Camila Lima Santana e

Santana (Pró-Reitora de Ensino), o Srº Carlindo Santos Rodrigues (Pró – Reitor de Extensão),

o   Senhor  Delfran Batista dos Santos  (Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação), o Senhor Euro

Oliveira de Araújo  (Diretor Pró-Tempore do  Campus Uruçuca), o Srº  Francisco Harley de

Oliveira Mendonça (Diretor Pró-Tempore do Campus Valença), o Srº Roberto Carlos Santana

Lima  (Diretor do  Campus Guanambi), Rosemeire Braúna Meira de Araújo  (Pró-Reitora de

Desenvolvimento  Institucional), o  Srº  José  Renato  Oliveira  Mascarenhas  (Diretor  Pró-

Tempore do  Campus Alagoinhas), o  Srº José Virolli  Chaves (Pró-Reitor  de Planejamento e

Administração),o Srº Erasto Viana Silva Gama (Diretora Pró-Tempore do Campus Serrinha), o

Srº Lizziane Argolo Batista (Diretora Pró-Tempore do Campus Itaberaba), o Srº José Alberto

A. de Souza (Diretor Pró-Tempore do Campus Xique – Xique), a Srª Manoela Falcon Silveira

(Diretora  Pró-Tempore do  Campus Governador  Mangabeira),  o  Srº  Marcelito  Trindade

Almeida (Diretor  Pró-Tempore do Campus Teixeira de Freitas), o Srº Nelson Vieira da Silva

Filho (Diretor-Geral do Campus Santa Inês), o Srº Osvaldo Santos de Brito (Diretor-Geral do

Campus Catu), a  Srª Rosilene Alves da Silva  (Diretora de Gestão de Pessoas), o Srº André

Rezende  (Diretor Substituto de Gestão de Tecnologia da Informação), o Srº Rômulo Spósito

das  Virgens (Diretor  Pró-Tempore do  Campus Itapetinga),  o  Srº  Ariomar Rodrigues  dos

Santos (Diretor Pró-Tempore Campus Bom Jesus da Lapa) e o Srº Josemar Rodrigues da Silva

(Diretor Substituto do Campus Catu – turno da manhã). Justificativas de ausências: Saulo Leal  e

e  do  Diretor  Osvaldo  Brito,  no  turno  da  manhã.  Observa-se  o  que  segue:  O  Srº  Josimar
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permaneceu na reunião apenas no turno da manhã e o Diretor Osvaldo participou da reunião no

turno  da  tarde.  ABERTURA DA REUNIÃO: O Reitor  GEOVANE saudou a  todos  e  após

verificação do quórum, iniciou os trabalhos.  PONTOS DE PAUTA: a) Informes Gerais; b)

Análise das Minutas dos Regimentos Internos dos Campi e Reitoria; c) O que Ocorrer. Os

Pontos  foram tratados na seguinte  ordem: a)  Informes:  a.a.  Informes da Presidência –  1)

Comemoração  de  1(um)  ano  do  Campus Serrinha:  convidou  os  membros  do  CODIR  para

participar do evento no dia 05.05.2017. 2) Nota informativa sobre os CD's e as FG's: informou

que a nota foi publicada e que seria feito nessa reunião o encaminhamento para redistribuição

dos CD's e das FG's. O Diretor AÉCIO disse que ficou surpreso com a divulgação da Nota

Informativa  e  que  tinha  sugerido  na  última  reunião  que  fosse  apresentada  nessa  reunião  as

planilhas,  que  as  mesmas  seriam  analisadas  e  que  procederiam  com  as  discussões  do

remanejamento das funções/CD's. Sendo que a sugestão foi colocada em votação e aprovada. A

Diretora MANOELA disse que teve o mesmo estranhamento do Diretor  Aécio e  ficou mais

supresa ainda com o último paragrafo da Nota, que informa que o CODIR optou por aquele

modelo.  Que não tinha conhecimento de todas as planilhas.  Ressaltou que na Nota constam

informações que não foram discutidas e nem decididas pelo CODIR e não se sentia representada

nesta nota. Afirmou que na última reunião ficou decidido que as planilhas seriam apresentadas e

discutidas nesta reunião. Que gostaria de ouvir os demais colegas. O Diretor ALBERTO disse

que não teve esse entendimento e inclusive tinha votado na sugestão do Diretor Aécio. Que seu

entendimento foi que seria o adiamento do anúncio, não que teria alteração na decisão para os

remanejamentos  dos  CD´s  e  FG's  e  a  reunião  de  hoje  seria  para  os  esclarecimentos  dos

remanejamentos. Lembrou que foi questionado o número de dias para divulgação das portarias e

que a partir dessa reunião as portarias seriam publicadas. Que ficaria esse lapso temporal para

explicação dos remanejamentos das FG's e dos CD's nos campi. O Reitor GEOVANE relatou que

desde  que  ocupou  a  gestão  tem  apresentado  nas  reuniões  do  CODIR  a  matriz  CONIF,  o

recebimento das FG's e dos CD's e as distribuições das mesmas, distribuição dos cargos efetivos.

Salientou que os pontos colocados na Nota Informativa foram tratados em várias reuniões do

CODIR. Destacou que os dois últimos quadros dizem respeito a situação atual da distribuição

das funções. Afirmou que todo o conteúdo da nota foi tratado nas reuniões do CODIR e não

tinha mais o que se discutir uma vez que a Portaria Ministerial 246/16 estava em vigor e não

houve mais recebimento de funções até o momento, porém há previsão de receber a partir do dia

11/05. Em relação a proposta do Profº Aécio, o Diretor MARCELITO disse que teve o mesmo

entendimento do Srº Aécio e salientou que as discussões em relação as FG's e dos CD's estão
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bastantes  claras  para os  campi,  porém,  não ocorre  com a Reitoria.  Observou que  apenas  os

campis estão seguindo a Portaria Ministerial. Questionou como será a adequação das FG's e dos

CD's na Reitoria. O Reitor GEOVANE disse que as adequações estão sendo feitas aos poucos,

pois  não  tem  todos  os  CD's  e  as  FG's  para  atender  a  todos  e  que  estava  cumprindo  o

Regulamento  Institucional  vigente.  O  Diretor  MARCELITO disse  que  há  uma  inversão  de

valores, destacando que a Reitoria é um suporte para aos  campi.  A Diretora MANOELA falou

que os quadros 1 e 2 foram tratados em reuniões do CODIR em 2014. Disse desconhecer os

quadros 3,4 e 5, fez comparação entre os mesmos, destacando que aumentou o número de CD's

na Reitoria, consequentemente setores que possuíam FG passaram a receber CD. Observou que a

Reitoria está com um quantitativo de CD's e FG's diferente do que foi alinhado pelos campi em

2014, após o IF Baiano receber novas CD´s e FG's. Ressaltando que era necessário ter  uma

discussão  desses  quadros  antes  da  divulgação  da  Nota  Informativa  para  comunidade,  com

objetivo tonar claro esse remanejamento e pontuar o que é básico e necessário nos  campi e na

Reitoria.  Informou que não estava questionando o remanejamento das funções, mas o que foi

acordado na última reunião que foi a discussão das planilhas nessa reunião. Afirmou que não

concordava  com o  último  parágrafo  da  NOTA e  solicitou  retificação  do  mesmo.  O  Reitor

GEOVANE leu os quadros apresentados na Nota Informativa e que falou que todos dos Diretores

Gerais  têm  conhecimento  das  informações  presentes  na  Nota.  Destacou  que  o  quadro  4  é

consequência do quadro 3 e do que foi definido na última reunião do CODIR, fato a necessidade

de redistribuição das  funções  e  dos  CD´s.  Afirmou que não faria  a  retificação do parágrafo

solicitado  pela  Diretora  Manoela.  Solicitou  a  Rosilene  que  providenciasse  a  publicação  da

distribuição das  funções com os  nomes e  valores  dos servidores  que as recebem. O Diretor

AÉCIO disse que era preciso atender aos modelos,  mas era fato não ter  funções e cargo de

direção para todos. O Reitor GEOVANE disse que defende um único regimento para instituição

e  a  importância  de  valorizar  todos  os  14 (quatorze)  campi.  O Diretor  NELSON  disse que

anteriormente foram apresentados e discutidos os quadros 1 e 2, nas reuniões do CODIR, porém

não ocorreram com os demais. Vislumbrou o problema estava na  apresentação dos quadros que

não foram apreciados neste colegiado e não no texto da NOTA informativa. O Diretor AÉCIO

falou  que  foi  consenso fazer  alguns  ajustes  conforme  o  Reitor  tinha  dialogado  com alguns

Diretores, mas a análise da Planilha ficaria para essa reunião e a definição do remanejamento das

funções e dos CD's. A Diretora MANOELA afirmou que se tivesse conhecimento desses quadros

não autorizaria o remanejamento da CD-4 do  Campus Governador Mangabeira, mas manteria

sua palavra. b) Análise das Minutas dos Regimentos Internos dos Campi e Reitoria. A Pró-
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Reitora ROSIMEIRE apresentou o organograma dos Campi  modelo 90/70 e o modelo 70/60 e

destacou a importância de montar uma estrutura organizacional que fosse possível implantar. Em

seguida apresentou A MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DA REITORIA.  Da estrutura

Básica:   Art. 1º –Do Regimento e seus objetivos:  manteve a redação do artigo;  Art. 2º – da

Estrutura: manteve a redação do artigo; Art.º 3 –  Do Gabinete do Reitor: incluiu a Diretoria

Executiva e retirou o inciso V (Pesquisar Institucional) incluindo na Pró-Reitoria de Ensino. Art.

4º –  Competências da Chefia de Gabinete do Reitor: as redações dos incisos foram revisadas.

Art.5º  –  Competências  da  Secretaria  Geral  do  Gabinete:  as  redações  dos  incisos  foram

revisadas.. Art. 6º –  Competências   da Secretaria de Apoio aos Órgão Colegiados: excluiu os

incisos II e IV, as redações dos incisos foram revisadas e houve renumeração dos mesmos. Art. 7º

– Diretoria de Comunicação: as redações dos incisos foram revisadas. Art. 8º -  Atribuições do

Diretor de Comunicação: as redações dos incisos foram revisadas. Art. 9º -  Competências da

Coordenação de  Comunicação Social e Eventos: as redações dos incisos foram revisadas. Art.

10 - Competências da Coordenação de Comunicação Digital e Impressa. as redações dos incisos

foram revisadas. Art. 11 –  Pesquisador Institucional: as redações dos incisos foram revisadas.

Art. 12 - Atribuições do Pesquisador Institucional: as redações dos incisos foram revisadas. Dos

órgãos  de assessoramentos: Art.  13.  incluir  Assessoria  Processual  e  manteve  a  redação do

artigo.  Das  Pró-Reitorias. Art.14- Pró-Reitoria  de  Administração: O  Pró-  Reitor  Virolli

apresentou  a  estrutura   da  Pró-Reitoria   sendo   consenso  a  estrutura  apresentada.  Art.15

-Competência do (a) Pró-Reitor (a):  Manteve a  redação do artigo e  as redações dos incisos

foram revisadas. Art. 16 – Competências da Diretoria Administrativa: Sendo excluído o inciso II

e revisados as redações dos demais incisos. Art. 17 – Competências da Coordenação Geral de

Gestão  de  Documentos:  A Coordenação  Geral  de  Gestão  de  Documentos  foi  vinculado  a

Diretoria Executiva. Art.18 –  Competências da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio:

consenso manter as mesmas competências  dos setores dos campi:  Sendo uma Coordenação de

Almoxarifado e outra Coordenação de Patrimônio e acrescentando que essas coordenações darão

suporte aos  campi. Art. 19 -  Competências da Coordenação de Compras: consenso manter as

mesmas  competências  dos  setores  dos  campi,  acrescentando  como  competência  que  essa

coordenação dará suporte aos  campi. Art.  20 –  Competências da Coordenação de Gestão de

Contratos  e  Convênios.  consenso  manter  as  mesmas  competências  dos  setores  dos  campi,

acrescentando  como  competência  que  essa  coordenação  dará  suporte  aos  campi.  Incluiu  a

Diretoria  Orçamentaria  e  Financeira  e  suas  competências.  Art.  21.  Competências  da

Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira: foi revisada a redação dos incisos. Incluiu
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a Coordenação de Suprimentos e suas competências. Art. 22- Coordenação de Contabilidade e

Financias: inseriu o inciso V, do artigo 21 e foram revisados os demais incisos e renumerados.

Art.  23-  Pró-Reitoria  de  Ensino  : incluiu  na  composição da  PROEN  a  Coordenação  de

Assistência Estudantil, Diversidade e Inclusão e revisou as redações dos incisos e renumeração

dos mesmos.  Ficou a definir suas competências. Art. 24 –  Atribuições do(a) Pró-Reitor (a) de

Ensino:  manteve  as  redações  do  artigo  e  incisos. Art.  25  –  Competências  da  Diretoria

Pedagógica: manteve as redações do artigo e incisos. Art. 26 – Competências da Coordenação

de Educação Básica Profissional Técnica:  manteve as redações do artigo e incisos. Art. 27 –

Competências da Coordenação de Graduação: manteve as redações do artigo e incisos. Art. 28.

Competências da Coordenação de Graduação: manteve as redações do artigo e incisos. Art. 28 –

Competências  da  Diretoria  de  Gestão  Acadêmica: transferiu  o  inciso  VIII  para  Assistência

Estudantil,  Diversidade  e  Inclusão,  renumerando  os  incisos.  Art.  29  –  Competências  da

Coordenação  de  Registros  Acadêmicos:  manteve  as  redações  do  artigo  e  incisos. Art.  30  –

Competências da Coordenação Geral de Seleção e Ingresso de Estudantes: manteve as redações

do artigo e incisos. Art. 31 – Competências da Diretoria de Educação a Distância: manteve as

redações do artigo e incisos. Art.32.  Competências da Coordenação Acadêmica de EAD: ficou

estabelecido dividir em duas coordenações. Destaca-se que: 1) foi consenso lotar mais servidores

na secretaria de apoio aos Órgãos Colegiados.  2) a PRODIN e a PROPLAN precisam dialogar

mais em relação a elaboração do Planejamento Estratégico e o Planejamento Orçamentário com

objetivo de proceder planejamentos eficazes. 3) Definir as competências da Diretoria Executiva e

Coordenação  de  Assistência  Estudantil,  Diversidade  e  Inclusão.  4)  a  Coordenação  Geral  de

Gestão de  Documentos vincular a Diretoria Executiva. 5) o ponto de pauta foi assessorado pela

Srª Rosemeire que procedeu a realização das alterações no documento durante a reunião. Nada

mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quatorze horas e quarenta minutos, na

qual eu, Viviane Santana Menezes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ata, que

foi lida e assinada por mim, pelo Reitor e pelos membros do Colégio de Dirigentes.

__________________________________________

Geovane Barbosa do Nascimento

__________________________________________

Aécio José A. Passos Duarte 

_______________________________________

Camila Lima Santana e Santana

_______________________________________

Ariomar Rodrigues dos Santos

___________________________________________

Carlindo Santos Rodrigues

________________________________________

Erasto Viana Silva Gama

_________________________________________

Delfran Batista dos Santos 

__________________________________________

Lizziane Argolo Batista
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__________________________________________

Euro Oliveira de Araújo

______________________________________

Manoela Falcon Silveira

__________________________________________

Francisco Harley de O. Mendonça

_______________________________________

Marcelito Trindade Almeida

__________________________________________

Osvaldo Santos de Brito

_____________________________________

Rômulo Spósito das Virgens

__________________________________________

Rosilene Alves da Silva

_________________________________________

Rosemeire Baraúna M. de Araújo

__________________________________________

Nelson Vieira da S. Filho

__________________________________________

André Rezende

__________________________________________

Roberto Carlos S. Lima

__________________________________________

José Renato Mascarenhas

__________________________________________

Viviane Santana Menezes

__________________________________________

José Alberto A. de Souza

__________________________________________

Josemar Rodrigues da Silva

__________________________________________

José Virolli Chaves
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