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Insatisfeito com as decisões unilaterais no Conselho Superior (CONSUP) do IFBA, o Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Bahia (SINASEFE-IFBA) tem pressionado o reitor Renato 
Anunciação e seus aliados a abrirem o debate, mostrarem transparência nas deliberações e acatarem as considerações que 
forem beneficiar o Instituto, os seus servidores e a comunidade baiana, o que não tem acontecido.

No final do mês de agosto, mais especificamente nos dias 26 e 27, aconteceram a 3ª e 4ª Reuniões do Conselho Superior 
(CONSUP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA). Realizados na Reitoria da instituição, em Salvador, os 
encontros debateram temas importantes para servidores e alunos da entidade.

PriNciPAiS DELiBErAçÕES E AçÕES

  Foram aprovados o Regulamento de criação, constituição e 
gerenciamento do Fundo de Projetos, Programas e Ações (FUNPEX) 
– da PROEX/IFBA –, a alteração no Regulamento do Fundo de 
Pesquisa e Desenvolvimento (FUNPED) do Instituto (Resolução nº 
35, de 21/12/2012) e a ampliação da vigência da Resolução nº 39 (de 
29/07/2013), que dispõe sobre a Política de Propriedade Intelectual, 
Transferência de Tecnologia e Inovação do IFBA, aprovada ad 
referendum pela Resolução nº 24 (de 20/07/2015), que foi renovada 
até julho de 2016;

  Sobre a alteração do Regulamento do Fundo de Pesquisa e 
Desenvolvimento, o representante do SINASEFE-IFBA, Georges Rocha, 
sugeriu a supressão do chamado “Fator de Impacto”, como critério 
a ser utilizado para seleção de projetos elaborados pela comunidade 
acadêmica. O argumento utilizado pelo conselheiro do Sindicato foi “a 
ausência da explicitação da metodologia utilizada para a definição do 
fator e a não utilização deste em algumas áreas de pesquisa, sobretudo, 
ligadas às Ciências Sociais e as Ciências Sociais aplicadas”;

  Também por inciativa do representante do SINASEFE-IFBA, foi 
decidido que a inadimplência do pesquisador/grupo de pesquisa 
cessará após ter sido solucionado o problema que gerou a 
inadimplência, não havendo mais a punição do pesquisador/grupo 
de pesquisa de permanecer inadimplente por igual período no qual 
esteve inadimplente junto aos órgãos de pesquisa e extensão. Essa 
medida deverá ser estendida e atualizada em todos os documentos da 
pesquisa e da extensão da instituição.
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SINDICATO PEDE 
MAIS DEMOCRACIA NO CONSUP

iNcONSiSTÊNciAS

  A conselheira Elis Fábia alertou que no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2014-2019 não constava o Plano de Desenvolvimento de 
Carreiras dos TAEs e chamou a atenção para a necessidade da elaboração do 
Plano de Desenvolvimento dos integrantes do PCCTAE, pois este é o norteador 
das demais políticas de qualificação e capacitação do Instituto. Outro ponto 
destacado foi o fato do PDI apresentar 815 campos de dados não informados 
pelos campi. Segundo a conselheira, “isto deixa claro a falta de interesse da 
comunidade e, sobretudo, dos gestores na elaboração desse documento”, o 
qual segundo ela é fundamental para o planejamento estratégico da instituição;

  O conselheiro Georges Rocha apontou que, mesmo com o conhecimento 
de que o Governo Federal apresentou no orçamento federal um corte de R$ 9 
bilhões para a educação no atual exercício fiscal, o que, de acordo com reitor 
Renato Anunciação, significará um corte total no orçamento do IFBA em 2015 
de 17%, 7% do Custeio e 46% em Capital (investimento), os números do PDI 
não batem com os números apresentados no PDI – 2014-2019 do IFBA;

  O Reitor Renato Anunciação afirmou que, dada à urgência, o risco de 
o IFBA ficar inadimplente junto ao Governo Federal e devido à greve dos 
servidores, o documento teve que ser apresentado desta forma, podendo ser 
ajustado posteriormente;

  O representante do Sindicato destacou que, novamente, a urgência, a 
greve e os prejuízos maiores são utilizados pela gestão para explicar sua 
ineficiência e aprovar ad referendum do CONSUP mais este documento. 
Diante da inadequação do PDI 2014 - 2019 do IFBA, a conselheira Elis Fábia 
pediu vista do processo;
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  No tópico “Plano de Providências Permanente”, 
referente às recomendações pendentes para 
redução da jornada de trabalho dos técnicos 
administrativos do IFBA, foi criada uma comissão 
para discutir as regras para aplicação da jornada 
de 30 horas para os TAEs do Instituto, sendo 
composta de oito membros titulares e oito 
suplentes. A comissão terá um prazo de 90 dias 
para a conclusão do trabalho.  

  O conselheiro do SINASEFE-IFBA cobrou a 
realização das eleições da Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD) e a posse da Comissão 
Interna de Supervisão (CIS), bem como que sejam 
criadas as condições para o pleno funcionamento 
das mesmas. Em resposta, o reitor informou que a 
CIS já foi empossada;
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Quem quiser informações mais detalhadas, pode acessar os relatórios das duas reuniões.

O cASO cAmAçAri

  O conselheiro Jairo Mota, representante dos 
estudantes, denunciou o ato arbitrário do reitor de 
punir 19 estudantes do Campus Camaçari, relatando 
possíveis ilegalidades no processo, a exemplo da 
utilização de uma legislação do período da ditadura 
militar e da adoção de medidas antipedagógicas, 
“práticas inconsistentes com as políticas de inclusão 
social de jovens, adolescentes e crianças”. 

  O reitor Renato Anunciação declarou que todo 
o processo vem seguindo o rito jurídico natural, 
com ampla possibilidade de defesa dos envolvidos 
e que alguns servidores do Campus Camaçari 
foram ameaçados pelos estudantes e solicitaram 
uma intervenção da Reitoria, sob pena deles não 
retornarem ao trabalho. Diante disso, a entidade 
indicou uma Comissão de Sindicância para 
averiguação dos fatos.  

  O conselheiro Jairo informou que os estudantes 
irão entrar com o recurso e que este suspenderia 
a decisão da Comissão por 30 dias, assim, nesse 
prazo, o recurso deve ser apreciado pelo CONSUP. 
Para isso, será preciso munir os conselheiros de 

informações, através de relatórios que a Comissão 
de Sindicância deve disponibilizar. 

O representante do SINASEFE-IFBA esclareceu 
que a entidade vem, desde o início do episódio, 
a pedido dos estudantes e pais, assistindo 
juridicamente os envolvidos. A entidade participou, 
junto com o seu advogado, de uma reunião em 

  O conselheiro do Sindicato lembrou que o 
IFBA acabou de sair de um dos momentos mais 
difíceis de sua história, vivenciando uma das 
maiores greves, tanto em termos de abrangência 
quanto em dias parados (mais de 110 dias em 
greve) e atribuindo toda essa situação de prejuízo 
à instituição e à comunidade acadêmica ao reitor 
Renato Anunciação. A entidade protestou contra 
as decisões do gestor, “que tem demonstrado um 
comportamento autoritário, de falta de diálogo com 
a entidade representativa dos trabalhadores e os 
servidores do IFBA, com atitudes de desrespeito ao 
órgão máximo do Instituto, o CONSUP, e aos seus 
conselheiros, ao encerrar a 3ª reunião ordinária do 
órgão colegiado sem consultar o Conselho”.

  Foi lembrado também que o reitor expediu 
ad referendum ao Conselho a Portaria Nº 10 e a 
Resolução Nº 1060, suprimindo a jornada de 30 
horas dos servidores técnicos administrativos. “Ele 
ainda suspendeu, unilateralmente, as negociações 
com o Comando de Greve dos trabalhadores, tem 
mantido uma postura de ameaça aos trabalhadores 
e criado um clima de insegurança na instituição”, 
acrescentou o representante.

  Segundo o conselheiro Georges Rocha, a 
forma, nunca antes adotada pela instituição, de 
compensação pelos dias em greve, que pretende 

GrEvE
colocar os docentes a reporem aulas em contra 
turnos, “desrespeita a LDB e, pedagogicamente, é 
um absurdo”, e, no segmento dos TAEs, pretende 
que se reponha os dias paralisados, e não a 
reposição das atividades em atraso. “Tudo isto 
sobre a ameaça permanente do corte de ponto 
e de abertura de Processos Administrativos. 
O IFBA precisa de democracia, os servidores 
precisam ser ouvidos, e a tranquilidade precisa 
ser reestabelecida para que possamos cumprir a 
missão da instituição”, completa Rocha. 

  Em resposta à fala do representante sindical, o 
reitor apresentou números e situações particulares 
de servidores que, supostamente, vêm cometendo 
ilegalidades. Assim, assumindo seu papel de gestor, 
“com pesar”, terá que exonerar alguns desses.  
Diversos presentes relataram que o tom de ameaça 
foi predominante durante toda a fala de Anunciação. 

  O gestor garantiu que a Reitoria não vai ceder 
às pressões, no entanto, afirmou que está aberto ao 
diálogo franco, aberto e honesto. Ele lembrou que 
já está na Procuradoria Jurídica o material com a 
divulgação de vídeos com a imagem dele durante a 
greve e que serão tomadas todas as providências com 
respeito a estes episódios. Anunciação finalizou o seu 
discurso, dizendo que hoje ele é um homem que não 
tem medo de nada e que não cederá às ameaças.

Camaçari, em fevereiro de 2015, com vários 
alunos e seus responsáveis, na qual foi definido 
ser procurada a Defensoria Pública da União. Além 
disso, a entidade continua acompanhando de perto 
a questão, manterá contato com os servidores 
envolvidos e permanecerá assistindo e apoiando os 
estudantes punidos.


