
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CONSELHO SUPERIOR
Rua do Rouxinol, 115 – Bairro do Imbuí – CEP: 41720-052 – Salvador-BA

e-mail: secretariacolegiados@ifbaiano.edu.br

 ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA-2017 

DATA 13/12/2017 HORÁRIO DE INÍCIO 09h32 HORÁRIO DE TÉRMINO 16h42
LOCAL Sala do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Baiano – localizada no 1º andar do Parque Tecnológico da Bahia, situado no Edf. Tecnocentro - 
Rua Mundo, 121 - Trobogy, Salvador - BA, 41745-715.

PARTICIPANTES  Denilson santana Sodré dos Santos – Presidente Substituto
 Aureluci Alves Aquino - Docente – Titular
 João Vitor da Silva Santos – Docente - Suplente
 Jaqueline Figueredo Rosa - Docente – Suplente
 Alexsandro dos Santos Brito - Docente – Suplente
 Nayron Brito Rocha -Técnico-administrativo – Titular
 Márcio Simões de Almeida - Técnico-administrativo – Titular
 Renan Nascimento da Silva – Discente – Ensino Básico – Titular
 Samuel Marconi Silva Xavier -  Discente – Ensino Básico - Suplente
 Marciene Vieira de Souza – Discente – Ensino Superior – Suplente
 Fátima de Souza Gomes – Discente – Ensino Superior – Titular
 Josmar Rodrigues Barbosa – Egresso – Titular
 José Alberto A. de Souza – CODIR - Suplente
 Marcelito Trindade Almeida – CODIR – Titular
 Francisco Harley de Oliveira Mendonça – CODIR – Titular
 João da Cruz de Souza Santos – Sociedade Cívíl - Titular
 Jeferson Conceição Santos – DCE do IF Baiano – Titular
 Lucas Filipe Andrade da Silva – Seção Sindical do IF Baiano – Suplente
 José Augusto Tosato – SDR – Titular

PAUTA 1. Informes;

2. Apresentação da Relatoria, Ratificação da resolução nº 76 de 10 de novembro
de 2017 – Processo nº 23790.000236/2017-49. Relator, João Victor da Silva
Santos;

3. Apresentação  da  Relatoria,  Apreciação  da  Minuta  do  Regulamento  dos
Cursos  de  Formação  Inicial  e  Continuada  (FIC).  Processo  nº
23327.003049/2017-93. Relatora, Aureluci Aquino;

4. Apresentação da Relatoria, Ratificação da resolução n° 80 de 05 de dezembro
de  2017  -  Processo  nº  23327.002836/2017  -18  que  versa  sobre  o
Regulamento  de  Atividades  de  Pesquisa  e  Inovação  do  IF  BAIANO  –.

                  Conselho Superior do IF Baiano – Ata da 6ª Reunião Ordinária 2018                         1/7



Relator (a) Ed Fábio Agapito;

5. Apresentação da Relatoria, Apreciação da autorização para implantação do
Curso  de  Pós-Graduação  lato sensu  em Meio  Ambiente  e  Agrocologia  –
Processo nº 23336.000838/2017-63 – Relator Alexsandro Brito;

6. Apresentação da Relatoria,  Apreciação da Minuta  do Regimento Geral  da
Pós-Graduação  do IF Baiano – Processo n° 23327.003727/2017-18 – Relator
José Alberto A de Souza;

7. Apresentação  da  Relatoria,  Apreciação  do  PAINT  2018  –  Processo  nº
23327.002934/2017-55 – Relator Francisco Harley;

8. Apreciação de Sugestões de Pautas encaminhadas pelos Conselheiros:

              - Apresentação da Proposta Orçamentária 2018 ;

              - Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes ;

              - Calendário das reuniões do CONSUP/2018

9. O que ocorrer.

1. Discussões do ponto 1 - Informes

a – Sugestões de pautas enviadas pelos conselheiros 

Encaminhamento: O Conselheiro João Vitor, como demanda do Campus Uruçuca, solicitou inclusão na 
pauta, de um posicionamento do CONSUP em relação as eleições nos campi em implementação e a guarda 
dos votos.

Votação: Aprovado a inclusão na pauta dos itens solicitados.

Intervenção: A Conselheira Jaqueline trouxe uma solicitação feita pelo conselheiro Moisés, diante da 
impossibilidade da presença dele, por conta do fechamento do semestre, solicitando informações sobre o 
encaminhamento feito na última reunião, de um parecer jurídico sobre a suspensão do controle de frequência 
docente. 

Intervenção: O Presidente Substituto informou que verificaria o andamento desta solicitação e que na 
próxima reunião daria um retorno.

b – Justificativas de ausência

A Secretaria dos Órgãos Colegiados do IF Baiano também apresentou para os conselheiros(as), as 
justificativas das ausências dos seguintes conselheiros(as):

AUSÊNCIAS
JUSTIFICADAS

 Carlos Magno Augusto Sampaio
 Nelma Cristina Silva Barbosa de Mattos
 Manoela Falcon Silveira
 Lizziane Argôlo Batista – CODIR - Titular
 Rosemeire Oliveira  – DOCENTE - Titular
 Edson Silva da Fonseca – MEC – Titular
 Thaís Silva – Egresso – Titular
 Moisés Leal -  Seção Sindical – Titular
 Alberto Vilarinhos – Empresa Estatal – Titular
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2. Discussões do ponto 2 - Apresentação da Relatoria, Ratificação da resolução nº 76 de 10 de 
novembro de 2017 – Processo nº 23790.000236/2017-49. Relator, João Victor da Silva Santos.

Voto do relator, favorável à ratificação

Votação: O presidente substituto perguntou quem estava a favor da Ratificação da resolução nº 76 
de 10 de novembro de 2017?

Decisão: 15(quinze) votos a favor da ratificação e uma abstenção. Aprovado a ratificação 

3. Discussões do ponto 3 - Apresentação da Relatoria, Apreciação da Minuta do Regulamento dos 
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Processo nº 23327.003049/2017-93. Relatora, Aureluci
Aquino.

Após a leitura da relatoria, a conselheira Aureluci apresentou o seu voto que foi o retorno do 
processo para correções, se pertinentes.

Intervenção: O presidente substituto questionou aos conselheiros se era consenso fazer com que 
a minuta do regulamento dos Cursos FIC retornasse ao proponente ou se algum membro do 
conselho teria outro encaminhamento.

Após ampla discussão, os conselheiros deliberaram que quando o processo tiver condições 
estruturais de ser aprovado, porém restando adequações a serem feitas ou sugestões a serem 
apreciadas, que o documento retorne ao proponente com indicação de aprovação mediante o 
atendimento das exigências ou justificativas para o não cumprimento atrelando, também, 
responsabilidade ao interessado em dar ciência ao relator do processo, sobre quais solicitações 
foram atendidas. Para além disso, ficou decidido que o relator se responsabilizará pela indicação à 
Secretaria dos Órgãos Colegiados da expedição da resolução.

Votação: O presidente substituto perguntou, a partir das discussões que foram estalecidas, quem 
estava de acordo com indicação de aprovação da minuta do Regulamento dos Cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC).

Decisão: Aprovado a indicação para a aprovação.

4. Discussões do ponto 4 - Apresentação da Relatoria, Ratificação da resolução n° 80 de 05 de 
dezembro de 2017 - Processo nº 23327.002836/2017 -18 que versa sobre o Regulamento de Atividades 
de Pesquisa e Inovação do IF BAIANO –. Relator (a) Ed Fábio Agapito.

O Relator do devido processo não se fez presente, pois estava de férias. A relatoria também não 
foi enviada.

5. Discussões do ponto 5 - Apresentação da Relatoria, Apreciação da autorização para implantação 
do Curso de Pós-Graduação lato sensu em Meio Ambiente e Agrocologia – Processo nº 
23336.000838/2017-63 – Relator Alexsandro Brito.

 Após a leitura da relatoria, o conselheiro Alexsandro votou pela indicação da aprovação do 
referido sendo seguido as adequações necessárias.
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Decisão: O Conselho Superior aprovou por unanimidade o voto do relator, observadas as considerações 
dos conselheiros.

6. Discussões do ponto 6 - Apresentação da Relatoria, Apreciação da Minuta do Regimento Geral da 
Pós-Graduação  do IF Baiano – Processo n° 23327.003727/2017-18 – Relator José Alberto A de Souza.

O Voto do relator foi favorável a indicação de aprovação mediante ao cumprimento das 
adequações pelo proponente.

Após o voto do relator, abriu-se espaço para as considerações dos conselheiros a respeito do 
referido processo.

 Encaminhamento: O presidente substituto sugeriu que, a partir daquele momento, os relatores 
de cada processo passassem a incorporar as contribuições que fossem votadas pelo Conselho 
Superior na sua relatoria. 

 Decisão: A sugestão foi acatada pela maioria.
 

7. Discussões do ponto 7 - Apresentação da Relatoria, Apreciação do PAINT 2018 – Processo nº 
23327.002934/2017-55 – Relator Francisco Harley.

Após a leitura da relatoria, o conselheiro Francisco Harley votou pela aprovação do PAINT 
2018.

 Votação: O presidente substituto perguntou quem seguiria o voto do relator.

Decisão: Aprovado por unanimidade.

8. Discussões do ponto 8 - Apreciação de Sugestões de Pautas encaminhadas pelos Conselheiros.

a - apresentação da Proposta Orçamentária 2018

  Intervenção: O presidente substituto informou, sobre a proposta orçamentária de 2018 que 
tinha entrado em contato com a PROPLAN, e foi informado que a Lei Orçamentária Anual – LOA, 
não tinha sido aprovada ainda. 

 Diante disto, o conselheiro Nayron Brito, que fez a proposta para inclusão no ponto de pauta, 
retirou a proposta.

b - Processo Seletivo para Ingresso de Estudantes

 Intervenção: O Conselheiro Nayron informou que a sua intenção ao solicitar a inclusão deste ponto de 
pauta fora no intuito de exigir que o Grupo de Trabalho para a elaboração do processo seletivo se inicia-se o 
mias rápido possível e que se dê oportunidade para toda a comunidade opinar sobre o método, sobre o tipo 
de processo que todos querem para o Instituto.

 Intervenção: O Pró-Reitor de Ensino, Maurício Pereira informou que pretende iniciar o GT a partir do 
retorno das conversar nos campi, onde cada um informará suas necessidades e projeção de melhorias. Disse 
que o intuito era iniciar em fevereiro.
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 Encaminhamento: O Conselheiro Nayron sugeriu a criação de um grupo de trabalho para elaboração do 
processo seletivo de 2019. Disse que o processo unificado deveria continuar, porém de uma maneira menos 
centralizada.

 Intervenção: O Conselheiro Harley se posicionou defendendo a criação permanente de processo seletivo
com servidores que só respondessem sobre isto na instituição.

 Intervenção: O presidente substituto informou que atualmente, no âmbito da reitoria, não existia
condições de se separar servidores para trabalharem apenas com o processo seletivo. Acrescentou 
informando que, antes de qualquer coisa, era necessário verificar no Colégio de Dirigentes a 
possibilidade de cada campus.

c - Calendário das reuniões do CONSUP/2018

Após a apresentação para a plenário do Conselho, o calendário de reuniões do CONSUP/2018 foi 
aprovado por unanimidade. 

1ª Reunião - 21 de fevereiro de 2018
2ª Reunião - 17 de abril de 2018
3ª Reunião - 07 de junho de 2018
4ª Reunião - 21 de Agosto de 2018
5ª Reunião - 17 de outubro de 2018
6ª Reunião - 13 de dezembro de 2018

9. Discussões do ponto 9 – O que ocorrer.

Como solicitado pelo conselheiro João, o CONSUP aceitou discutir e se posicionar sobre as 
eleições nos campi em implementação e a guarda dos votos.

 Intervenção: O Conselheiro João Vitor informou que ocorrera uma reunião entre membros da 
comunidade do IF Baiano, Campus Uruçuca no qual foi solicitado que o CONSUP se posicionasse a favor da
manutenção das atuais eleições para Diretores Pró-Tempore e que o Conselho Superior cobra-se um 
posicionamento da Comissão Eleitoral Central a respeito da retirada das urnas, com os votos, dos campi para 
a reitoria do IF Baiano.

 Intervenção: O presidente substituto disse que o problema tinha sido causado pela 
desobediência ao parecer jurídico emanado pela Procuradoria Federal junto ao IF Baiano. 
Acrescentou dizendo que o complicado, para aquele conselho, foi assumir a responsabilidade de 
afastar o parecer, pois depois disto o Conselho Superior ficou sem razões para defesa. Para além 
disto, salientou que alguns conselheiros do CONSUP tinham dado outras sugestões para o 
regulamento eleitoral que não foram acatadas. Conclui dizendo que estava em desacordo a qualquer
proposta que sugerisse ao Conselho Superior agir em relação à decisão judicial, pois era outra 
instância e sendo assim, não cabia ao CONSUP deliberar.

Depois do posicionamento de alguns conselheiros que defenderam a aceitação ao parecer 
jurídico para a minuta do regulamento eleitoral, o conselheiro Lucas informou que a decisão de 
alguns membros do conselho em não aceitar o parecer foi embasada no sentimento de 
democratização do processo de escolha para os Diretores Gerais nos campi pró-tempore.

 Intervenção: O Conselheiro Lucas, em relação a solicitação da comunidade do IF Baiano, Campus 
Uruçuca que pediu um posicionamento do CONSUP a respeito da mudança das urnas dos campi para a 
reitoria sugeriu que o Conselho emitisse uma nota direcionada à Comissão Eleitoral Central solicitando uma 
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resposta sobre a retirada destas urnas para a reitoria. No outro encaminhamento o conselheiro solicitou uma 
nota do CONSUP informando a postura do Conselho frente a minuta do regulamento eleitoral.

 Intervenção: O Conselheiro Márcio sugeriu que a nota sugerida pelo conselheiro Lucas, abrangesse, 
também, uma explicação sobre as responsabilidades do Conselho Superior diante do processo e explicasse o 
papel do CONSUP.

Depois de ampla discussão, foi deliberado que a nota proposta fosse feita e depois lida na última reunião 
extraordinária do CONSUP em 2018. 

Encaminhamento: O Conselheiro Lucas solicitou que fosse checado junto a DGP a questão da 
política de concessão de Licença maternidade para contratação de professores substitutos.

 Intervenção: O Conselheiro Jeferson se manifestou a respeito do memorando 001/2017 da Pró-DCE que
foi enviado ao Reitor Substituto no qual solicitava alteração da senha do e-mail institucional Pró-DCE e a 
alteração da cadeira no CONSUP/Representação do DCE. Após ler a mensagem do correio eletrônico, o 
conselheiro se posicionou dizendo que realmente houve uma reunião do Conselho de Entidade de Base, que 
é regido pelo Estatuto do DCE, porém que os mesmos não tinham seguido todos os critérios necessários para
reunião, que era: deliberar pela maioria simples das entidades de base a partir da presença de mais de 
50(cinquenta) por cento dos campi devidamente convocados para o fim, parágrafo que se encontra no 
estatuto do DCE, no artigo 27(vinte e sete). Conclui dizendo que a administração central do IF Baiano estava
reconhecendo algo que era ilegítimo. 

 Intervenção:  O  presidente  substituto  informou  que  as  decisões  administrativas  são  de
responsabilidade dele, enquanto Diretor Executivo ou Reitor Substituto, e que são tomadas com
responsabilidade e consciência do que está sendo feito, não cabendo ao CONSUP deliberações a
respeito. Para além disto, salientou que recebera um documento com ata e timbre do Movimento
Estudantil Unificado e que, não cabe a ele questionar a sua validade. Acrescentou que, em relação à
mudança  da  cadeira  do CONSUP,  tinha  encaminhado uma mensagem aos  interessados,  após  o
questionamento  feito  pelo  conselheiro,  pois  todos tinham direito  ao  contraditório,  logo não foi
tomada nenhuma decisão a respeito desta mudança.

 Intervenção: O Conselheiro Jeferson acrescentou dizendo que esperava que a próxima gestão que estava
por vir, não cometesse esse erro, pois desestabilizava e descredibilizava os estudantes e o próprio movimento
estudantil.

 Encaminhamento: Como outro ponto do “O que ocorrer”, a conselheira Jaqueline solicitou que as 
reuniões interativas nos campi fosse suspensa. Justificou dizendo que o deslocamento entre campi era muito 
complicado, principalmente para o conselheiro(a) suplente e que o translado e a hospedagem em Salvador 
era muito mais tranquila.

 Intervenção: Corroborando com a fala de Jaqueline, a conselheira Tâmara informou que tinha feito um 
levantamento no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP do IF Baiano e que tinha constatado 
que o custo para reuniões nos campi era muito mais elevado. Para além disto, disse que as demandas que 
surgiam nos campi eram, na sua maioria, de questões pertinentes à direção do campus.

No que diz respeito a data da última reunião do ano, o Conselho Superior deliberou que ficasse para o dia
21(vinte e um) de dezembro, pois a Comissão Eleitoral Central solicitou alteração da data.

Fechamento: Nada mais tendo a acrescentar, deu-se por encerrada a reunião as desesseis horas e quarenta e 
dois minutos no qual eu, Elton Oliveira dos Santos, Secretário dos Órgãos Colegiados do IF Baiano, lavrei a 
presente ata que será lida e assinada por mim, pelo pelo presidente substituto e os demais conselheiros.
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Denilson Santana Sodré Jaqueline Figueredo Rosa Aureluci Alves de Aquino
Presidente Substituto Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Titular

João Vitor da Silva Santos Alexsandro dos Santos Brito Márcio Simões de Almeida
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente

       Nayron Brito Rocha Renan Nascimento da Silva
Conselheiro (a) Titular                        Conselheiro (a) Titular

Samuel Maroni Silva Xavier Marciene Vieira de Souza Fátima de Souza Gomes
Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Suplente Conselheiro (a) Titular

Josmar Rodrigues Barbosa Marcelito Trindade Almeida Francisco  Harley  de  O.  Mendonça
Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Titular Conselheiro (a) Titular

João da Cruz de Souza Santos                                             Jeferson Conceição Santos
Conselheiro (a) titular                                            Conselheiro (a) Titular

Lucas Filipe Andrade da Silva José Augusto Tosato
Conselheiro (a) Suplente  Conselheiro (a) titular

Elton Oliveira dos Santos
Secretário dos Órgãos Colegiados
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