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Conselho Superior: Instância para debates democráticos
Novos membros assumem compromisso com a população
Em dezembro, o Conselho Superior (Consup) do IF Baiano foi renovado
através da posse de novos membros para atuação no biênio 2014-2016.
Foram eleitos representantes das categorias docentes, técnicos-administrativos, discentes e egressos pela comunidade acadêmica. Os diretores
de campi e representante sindical foram escolhidos por aclamação.
Para o ex-reitor do IF Goiás, que palestrou na cerimônia de posse, Paulo
César Pereira, o papel de conselheiro é “um trabalho de doação”, pois acumula as atividades normais e as atividades de representação. O Consup é
composto por representantes dos docentes, dos discentes, dos técnicos-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal.
“Esta assembleia torna-se de fundamental importância para a democratização da participação cidadã, viabilizando, nas diversas esferas e níveis de
atuação educacional, os pressupostos filosóficos, ideológicos e democráticos para a constituição de um Instituto coeso e republicano”, disse o conselheiro, Eberson Teixeira, representante docente.
Como órgão máximo do IF Baiano, o Consup tem o poder deliberativo e
consultivo. Nesse sentido, o professor Paulo Pereira ressaltou que sua atuação deve se pautar pela democracia, considerando a finalidade da Rede
Profissional de Educação Tecnológica. “A formação profissional é o melhor
caminho para o exercício da cidadania”, disse.
Foi ainda durante a posse que os novos representantes se posicionaram no
sentido de construir um ensino público forte através do atendimento às
demandas da comunidade. O Consup é um espaço para debater questões

DEPOIMENTOS

“Eis que cabe atuar (modus vivendi) simples, discreto, mas não superficial ou virulento. O Consup deve ser parceiro das ideias e ideais
reconhecidamente benfazejas para a comunidade interna e externa,
sempre de maneira moralmente clara e coletiva, entendendo que só
há democracia na interação eu – tu – nós”
Eberson Teixeira, conselheiro, representante docente

Composição da mesa de honra da Solenidade de Posse
dos membros do Consup, biênio 2014 - 2016

“que vão impactar na comunidade interna e na sociedade, que tem expectativas”, disse Lizziane Argolo, representante dos diretores-gerais no
Consup.
Para o professor Paulo Pereira, as atribuições dos Conselho Superior e o
papel dos conselheiros perpassa pelo atendimento do interesse público
através de uma representação que reflita os anseios da instituição e da
categoria a qual representa. “O Consup não é a representação de corporações. Nessa instância, vamos olhar os interesses da população para que a
instituição seja verdadeiramente pública”, disse.

“Regulamentação de normas e regimentos, busca por políticas mais
abrangentes e inclusivas, além de buscar uma interação maior entre
a classe”
Giliarde Reis, conselheiro, representante dos estudantes

“Espero interagir com a categoria e trazer as demandas e discussões
para o Conselho. Precisamos valorizar o servidor”
Clóvis dos Santos, conselheiro, representante dos técnicos-administrativos

Visão de conselheiro
O conselheiro, Eberson Teixeira, falou para equipe do Bem Baiano sobre a
atuação do Consup e a visão de conselheiro para tratar dos assuntos coletivos e da instituição. O Consup é “um órgão colegiado que se propõe uma
participação cívica e democrática, viabilizando o diálogo entre seus colaboradores (comunidade interna e externa), representantes (eleitos) e ideário
educacional como norteador para as demandas participativas”, disse.
Outro aspecto destacado por Eberson é a diversidade das categorias
representadas. “A capital importância é a representatividade da ‘voz’ da
comunidade, seus anseios e a certeza de participação por meio da atitude
cívica, profissional e humana nas discussões”, avalia.

DEPOIMENTOS

“Acredito que represento um pouco da cara do IF Baiano que possui
um profundo respeito pelo ensino público, levando aqueles que não
têm acesso. Essa é a missão do IF Baiano e do Consup”
Eduardo Belmonte, conselheiro, representante dos docentes

Com relação às demandas internas e das categorias, ele defendeu “a construção e o sentido de progresso para um ambiente de trabalho, de qualidade de vida e liberdade, com autonomia e participação, incentivando o
desenvolvimento dos campi”. E acrescentou que o sindicato deve resguardar os direitos e prezar pelos deveres. “Sua atuação deve se dar em restrito
respeito à opinião do outro. Com isso, não se defende um debate eterno,
mas o desanuviamento de direitos e deveres em justa medida e métrica.
Assim, ambas instâncias representativas poderão atuar num sistema de
pesos e contrapesos, buscando o fiel da balança”, concluiu.

“O desafio dos próximos dois anos é desenvolver uma educação
mais igualitária, envolvendo toda comunidade”
Iara Andrade, suplente, representante da entidade de trabalhadores

“Sendo representante dos estudantes, por mais que, as vezes, não
sejam as minhas concepções, ali sou a voz deles. É esta voz que tem
que ser ouvida. Você não representa apenas um, mas muitos discentes e os anseios da comunidade, seja ela de que categoria for”

“É o espaço para debater sobre questões importantes para educação pública e de qualidade”

Giliarde Alves, conselheiro, representante dos discentes

Lizziane Argolo, conselheira, representante dos diretores-gerais

“O IF Baiano tem tudo para dar uma guinada na representatividade
com ética e maturidade política”

“A participação de um egresso nos dá a oportunidade de mostrar as
iniciativas que deram certo e as que não funcionaram antes, para
que possamos aperfeiçoar as estratégias a serem adotadas para os
próximos acadêmicos”

Catia Farago, conselheira, representante da seção sindical

Cristiane Leal, conselheira, representante dos estudantes egressos do IF Baiano

Quem são os conselheiros?
Docente:

Diretores-Gerais:

Aureluci Alves de Aquino
Sayonara Cotrim Sabioni
Eberson Luís Mota Teixeira
Eduardo dos Passos Belmonte

Marcelito Trindade Almeida
Aécio José Araújo Passos Duarte
Ariomar Rodrigues dos Santos
Lizziane da Silva Argôlo

Técnico- Administrativo:

Setor Público e/ou Empresas Estatais:

Leurismar Marques Ferreira
Carlito José de Barros Filho
Dustin Justiniano de Santana Fonseca
Clóvis Costa dos Santos

Welliton Rezende Hassegawa

Discente:

Entidades Patronais:

Clemilton Silva de Souza
Jeferson Conceição Santos
Giliarde Alves dos Reis
Phablo Alexandre Lucas Angelim

Paulo José Cintra Santos

Egresso:

Seção Sindical:

Cristiane Leal da Silva

Catia Cilene Farago

Entidades dos Trabalhadores:

Soraya Luiza Correia dos Santos

Ministério da Educação:

Maria Neusa de Lima Pereira
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