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1. PARTICIPANTES: 41 

 

2. TÓPICOS DE DISCUSSÃO 

• Possibilidade de entrega de cargos por parte de todos os coordenadores; 

• Apresentação e avaliação de pauta da próxima reunião do Conselho Superior (CONSUP), 

a se realizar entre os dias 26 e 27 de agosto de 2015; 

• Questionamento reincidente sobre o atual método de constituição das comissões internas 

do campus, em face de informe trazido à assembleia sobre o direcionamento, somente 

para as coordenações, da solicitação de indicação de servidores para constituição de 

comissões de Regimento Interno e de Conselho de Campus; 

• Desconforto de servidores com o atual ambiente de trabalho do campus, em função de 

posturas e atitudes recorrentes tomadas pela atual gestão da instituição; 

• Questionamento da legalidade de documentos oficiais encaminhados via meio eletrônico, 

em função, principalmente, da possibilidade de não conhecimento de tais documentos por 

parte de diversos servidores, ocasionado por motivos diversos. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS 

• Escolha, por aclamação, do Prof. Kim Pedro Bitencourt Veiga como novo representante 

sindical do SINASEFE-IFBA no Campus Vitória da Conquista, em substituição aos 

representantes sindicais anteriores (Ana Mary Costa Bispo, Anderson Marques de Oliveira 

E Eliana Barretto de Menezes Lopes); 

• Paralisação das atividades acadêmicas e administrativas do campus no dia 27/08/2015, 

em sinal de protesto à continuidade das medidas autoritárias e antidemocráticas 

empreendidas pela atual gestão do instituto e para acompanhamento da próxima reunião 

do CONSUP, a se realizar entre os dias 26 e 27 de agosto de 2015 (16 votos favoráveis, 

11 pela proposta de parar os dois dias e nenhum voto pela não paralisação); 

• Realização de nova assembleia no dia 27/08/2015, às 14h00min, no auditório do 

campus(por aclamação); 

• Constituição, por aclamação, de comissão para tratar da criação de uma cartilha ou 

manual com orientações sobre uma série de procedimentos administrativos adotados de 

forma recorrente por parte dos servidores do campus, acompanhada da necessidade de 

que tais orientações sejam igualmente seguidas por parte dos órgãos competentes 

sediados nos campi e na Reitoria (sobre sua constituição, além do servidor Raimil Alvares 

Santarem, é aguardado que outros servidores se coloquem à disposição); 

• Encaminhamento, por aclamação, da posição dos servidores do campus, que são 

favoráveis ao indeferimento dos atos ad referendum expedidos pela presidência do 

CONSUP nos últimos meses, principalmente da Resolução nº 19/2015, aos atuais 

representantes eleitos direta ou indiretamente pelo campus para compor aquele órgão 
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colegiado (Cássio Viana Santos, Prof. Jaime dos Santos Filho e Prof. Fernando Augusto 

Pereira de Bulhoes Carvalho). 
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LISTA DE PRESENÇA (PÁG. 1) 
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