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Convocação e Pauta: Encaminhadas por meio do OFICIO 02/2021 - OS-

CODIR/IFBAIANO. Decisão: Aprovada.

A.  Informes Gerais:

 Presidência: 

 - Solicitou a todos integração as necessidades da EaD. Falou que houve uma reunião de

gestão em que a diretoria da EaD participou relatando que tem uma Chamada Interna para

cadastro de Professores Formadores para atuar nas disciplinas do Módulo III, dos

Cursos Técnicos de Multimeios Didáticos e Secretaria Escolar, na Educação a Distância do IF

Baiano. São dezesseis vagas e apenas oito professores se inscreveram e seis foram

selecionados. Enfatizou a importância de consolidar a EaD no IF Baiano. Falou sobre a

justificativa de carga horária e que uma forma de conciliar a  nova carga horária mínima é o

professor formador. Solicitou também que todos os gestores repassem essas informações para

os Diretores Acadêmicos, Coordenação de Curso e que visualizem isso como uma necessidade

urgente. Disse que ocorreu um processo de evasão na EaD devido a não ter conseguido

estruturar uma equipe condizente com a necessidade. 

- Solicitou que todos que estão envolvidos em atividades com servidores e com os discentes

(aulas, reuniões e/ou eventos), sempre façam falas de acolhimento. 

Demais membros:

 - Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação.  

- Agradeceu a todos que participaram da 2° edição da Caravana da Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação. Esclareceu que a caravana é transmitido pela Plataforma RNP e que não é possível

abrir a sala para toda a comunidade porque sobrecarrega a plataforma podendo prejudicar o

evento. Informou que em breve será divulgado o calendário com as próximas atividades.

Agradeceu também o apoio dos Diretores Gerais, da DGTI e da  DICOM. 

 - Pró-Reitora de Desen. Institucional 

- Se solidarizou com as palavras do Presidente e da Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação e falou

de um documento do CONIF que trata dos servidores acometidos pela Pandemia da COVID-19

e que é um momento que precisamos de acolhimento. Parabenizou a PROPES e todos os campi

pela 2° edição da Caravana da Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. 

- Falou sobre as atribuições dos campi que teve início em Guanambi, Catu, Santa Inês e

Senhor do Bonfim. Essas ações irão melhorar as atividades no Instituto e orientar o

teletrabalho. Agradeceu ao Reitor pelo apoio e a todos que estão participando dos grupos de

trabalho. 

 

 - Pró-Reitor de Ensino 

- Parabenizou a PROPES pela realização da 2° edição da Caravana da Pesquisa, Inovação e

Pós-Graduação.

- Informou sobre o I Ciclo de Bate-Papos Formativos que foi realizado no dia 24 de março de

2021. Parabenizou a toda equipe da Pró-reitoria de Ensino do IF Baiano (Proen) pela

organização do evento.

- Falou também sobre a necessidade de ter uma reunião entre o Comitê de Governança, Riscos

e Controles, EaD e a Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento de Ensino (DPDE). 

 - Diretor de Gestão de Tecno. da Informação 

- Parabenizou a PROPES pela realização da 2° edição da Caravana da Pesquisa, Inovação e

Pós-Graduação e agradeceu por terem utilizado a Plataforma RNP. 

- Informou que tem no SUAP 12929 (doze mil novecentos e vinte e nove) alunos matriculados,

desse total 7610 (sete mil seiscentos e dez) já foram migrados do SIGAA. Agradeceu as

Secretarias de Registros Acadêmicos (SRA) dos campi e a toda equipe da DGTI pelo trabalho

realizado. . 

Intervenção do Presidente: Falou da importância de uniformizar os registros dos

discentes e que é fundamental para avançar em outras situações. Agradeceu a DGTI e

parabenizou a todos os envolvidos. 



B. Ordem do Dia 

1.   Análise da Minuta do Relatório Anual de Gestão (RG) - Exercício 2020 (Assessoramento PRODIN).   

- A Pró-Reitora de Desen. Institucional  Hildonice de Souza Batista , falou que no contexto da Pandemia do COVID-

19 sabiam que teriam grandes dificuldades uma vez que os Órgãos de Controle exigiram a apresentação

do Relatório Anual de Gestão - Exercício 2020 no qual o ano letivo ainda esta em curso, mas por uma decisão do

Tribunal de Conta da União que encaminhou ofício a todas as Instituições para prestação de contas parcial mesmo

no contexto de pandemia. Enfatizou que apesar de todos os esforços a qualidade do Relatório precisaria ser

aprimorada. Não atingiram o que esperavam, que fosse condizente com a produção que tiveram parcial no

contexto de pandemia. Falou que hoje teve reunião com o Reitor e que solicitará reunião com as Diretorias

Sistêmicas, Pró-Reitorias, Gabinete e DICOM para realizar ajustes necessários. O TCU deu a possibilidade

colocarem depois o final dos resultados. A mensuração, a análise dos indicadores, o contraponto do processo

histórico não conseguiram chegar a contento. Entende que todos estão cansados devido ao contexto, a PRODIN

tem trabalho para minimizar o impacto das informações. Falou que para ela ainda não chegaram ao que considera

as condições mínimas para prestação de contas de um Relatório diante de todo trabalho que foi feito e que no

termo de integridade irá registrar isso.  Agradeceu e disse que todos precisam se esforçar para que pelo menos

nos resultados parciais acrescentem algo. 

- Apresentação do servidor Marcos Antônio de Jesus Seixas - PRODIN : Iniciou falando da busca por acompanhar

as diretrizes emanadas no TCU a respeito do processo de evolução da prestação de contas. Agradeceu a todos

que contribuíram para construção do documento. Ao iniciar a apresentação falou  da Instrução Normativa nº 84,

de 22 de Abril de 2020 - Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e

responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos

termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de

2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente. Pontos apresentados: Conteúdo; Forma; Divulgação e Prazos

da prestação de contas (I - Informações específicas; III- Demonstrações contábeis; III - Relatório de Gestão; IV

Rol de responsáveis); Publicação e Divulgação: (Informações Específicas, Demonstrações contábeis e Relatório de

Gestão); Transparência e Prestação de Contas (Informações específicas; Relatório de Gestão; Demonstrações

Contábeis); Lembrou que em dezembro/2020 foi emitido um Ofício Circular solicitando a atenção/atualização para

a disponibilização das informações requeridas para a prestação de contas, para que o TCU encontrasse os dados

atualizados no site do IF Baiano.  Falou também que o TCU solicitou que os Relatórios de Gestão sejam mais

breves possíveis, sintéticos.  Esclareceu que cada vez mais o Relatório de Gestão tem adquirido  aspectos

voltados ao planejamento, o TCU tem focado o Relatório de Gestão nas questões relacionadas ao Planejamento

Estratégico. Continuou a apresentação falando da  Decisão Normativa  - TCU nº 187,  de 9 de setembro de 2020

- Divulga a relação das unidades prestadoras de contas (UPC), na forma do disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da 

Instrução Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020, estabelece os elementos de conteúdo do relatório de 

gestão e define os prazos de atualização das informações que integram a prestação de contas da  Administração

Pública Federal, nos termos do art. 5º, § 1º e art. 6º; art. 8º, inciso III e § 3º; e art. 9°, § 3º da Instrução

Normativa-TCU 84, de 22 de abril de 2020. Pontos apresentados: Objetivo; Mensagem do Dirigente Máximo;

Visão geral organizacional e ambiente externo, riscos, oportunidade e perspectivas; Governança, estratégia e

desempenho; Informações orçamentárias, financeiras e contábeis; Anexo, apêndices e links.

- Intervenção da Pró-Reitora de Desen. Institucional Hildonice de Souza Batista: relatou  preocupação

no item Governança, Estratégia e Desempenho, os indicadores e as séries históricas, esclarece que o TCU

solicitou resultado parcial e que é necessário detalhamento das ações e que precisariam aprimorar essa etapa.

Informou que se reunirá com a DICOM para verificar o  layout.

- Intervenção do servidor Marcos Antônio de Jesus Seixas - PRODIN: Falou que as instituições de

educação estão encontrando dificuldades na tabulação dos resultados de acordo com os indicadores porque eles

devem ser divulgados pela SETEC/MEC que tem seu ciclo de alimentação pela  Plataforma Nilo Peçanha e por

questões técnicas da SETEC a plataforma não estará disponível até o dia 31/03/2021. Devido a esse atraso o

prazo foi prorrogado para o dia 30/04/2021.  A Rede Federal se comprometeu junto ao TCU que publicará os

resultados parciais do que foi possível apurar e posteriormente serão publicados os resultados analisados a partir

dos dados da Plataforma Nilo Peçanha. Encerrou a apresentação agradecendo o apoio de todos.

- Intervenção do Presidente: Falou da importância de consolidar as informações para atender também ao 

Relatório de Gestão e que acredita que mudarão a medida que tiverem com todos os processos no sistema.

Parabenizou e agradeceu a todos pela trabalho realizado. 

- Intervenção da Pró-Reitora de Desen. Institucional: Informou que serão feitas algumas modificações na

construção desses documentos, que será criado um guia para orientar e será criado também um ciclo de

avaliações dessas informações. A metodologia será diferente devido à impossibilidade de encontros presenciais. 

- Intervenção do Diretor Geral do Campus Senhor do Bonfim: Parabenizou pelo trabalho na construção do

Relatório de Gestão e falou que é um chamado maior para responsabilidade institucional de toda comunidade do

IF Baiano. Necessidade de buscar outras formas de sistematizar as informações. Sugeriu a criação de um



repositório.

- Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação: Parabenizou a PRODIN pelo trabalho realizado.  Falou sobre a

contribuição que a DGTI tem dado na mensuração das informações institucionais e da importância da atualização

do Currículo Lattes e que a PROPES em 2020 realizou ações nos campi falando sobre o tema. 

- Servidor Marcos Antônio de Jesus Seixas - PRODIN: Esclareceu que as informações foram solicitadas via

SUAP, mas relatou que é preciso melhorar os registros das informações e que o Planejamento Estratégico esta

estruturado no SUAP.  Disse que era necessário que as Reuniões de Avaliação da Estratégica res ultassem em uma

prévia do Relatório de Gestão. 

- Intervenção do Presidente: Falou sobre a dificuldade de registrar informações e da necessidade de buscar

urgente uma forma de integrá-las para consolidação dos dados. Relatou que tiveram inúmeros projetos que não

aparecem no Relatório de Gestão. 

- Diretora Geral do Campus Governador Mangabeira: Falou do Portal de Divulgação e Popularização da

Ciência e Tecnologia do Instituto Federal Baiano – Campus Governador Mangabeira, que trata-se de um espaço de

comunicação entre ciência, tecnologia e sociedade. A temática “Inteligência artificial (IA): a nova fronteira da

ciência brasileira”, deu início às atividades do portal.

- Intervenção do Presidente: Solicitou que entrassem em contato com a DICOM para ajudar na

divulgação. Falou também sobre a primeira carta Patente do IF Baiano com o título: Extração de amido do fruto da

pupunheira (bactris gasepaes), e que em um momento adequado a carta será entregue. 

Decisão: Os membros do CODIR aprovaram o RG/2020.

4 - O que ocorrer. 

Não houve. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Assim, eu Anatalia Soares Barreto Filha, Secretária dos Colegiados, lavrei a

presente ata, que foi lida e assinada pelas secretárias, pelo presidente e pelos demais membros do Colégio de Dirigentes deste

Ins tuto.
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