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PARTICIPANTES Lista de par cipantes anexa.

AUSÊNCIA
 JUSTIFICADA

Não houve.

 Pauta

C onforme OFÍCIO CIRCULAR 10/2019 - ITB-GAB/ITB-DG/RET/I FBAIANO,
documento que convocou os servidores para a reunião geral, ficou definido para
discussão a seguinte pauta:
1. Informes;
2. Fundação no Ins tuto Federal Baiano;
3. O que ocorrer.

Ata da Reunião-Geral convocada pela Direção-Geral do Ins tuto Federal Baiano Campus Itaberaba,

realizada às 9h00min (nove horas) do dia 10 (dez) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove) no

auditório do Campus. A Diretora Pro Tempore, Ozenice Silva dos Santos, abriu a reunião felicitando a

todos, em seguida passou para pauta da reunião:

Ordem do dia:

1. Informes;

A diretora-geral, Ozenice Silva dos Santos, apresentou algumas informações gerais sobre
as Fundações de apoio e fomento à pesquisa.

Decisão: Não houve caráter decisório, pauta apenas informa va. 

2. Fundação no Ins tuto Federal Baiano;

A diretora-geral, Ozenice Silva dos Santos, realizou uma apresentação sobre a definição, leis e normas
que regem os acordos entre as Ins tuições Federais e as Fundações de apoio, que são agências de
indução e fomento à pesquisa e à inovação cien fica e tecnológica.
Propostas para Votação: Sim, concordando com a realização de parcerias com fundações de apoio;
Não, discordando com a realização destas parcerias com fundações de apoio; Abster-se.



Resultado da votação:

Sim, concordar com a realização de parcerias com Fundações de Apoio, 05 votos.
Não, discordar com a realização de parcerias com Fundações de Apoio, 19 votos.
Abstenções, 04.

Decisão: Respeitando a plenária, com maioria dos votos, esta assembleia decidiu não concordar com a
realização de parcerias entre o Ins tuto Federal Baiano e as Fundações de Apoio e fomento à
pesquisa, neste momento.  Considerou a assembleia que a informação posta no momento não traz
detalhes importantes para uma deliberação consciente tais como: a qual Fundação o IF Baiano irá
aderir, quais as condições de adesão, qual o período de duração do contrato. A maioria dos presentes
concorda que, após apresentação de tais informações, seja reaberta a discussão com possibilidade de
aprovação.

3. O que ocorrer. 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Diretora Pro Tempore Ozenice Silva dos Santos encerrou a
reunião e eu Otávio de Oliveira Santos, assessor do Gabinete da Direção-Geral, lavrei a presente ata,
que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e demais presentes, lista anexa, 10 de outubro de
2019.
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