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 Pauta

C onforme OFÍCIO CIRCULAR 13/2019 - ITB-GAB/ITB-DG/RET/I FBAIANO,
documento que convocou os servidores para a reunião geral, ficou definido para
discussão a seguinte pauta:

a. As nuances que envolvem o FUTURE-SE, sobretudo seu impacto na Rede
Federal;
b. Encaminhamentos para a construção de documento síntese dos resultados;

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

realizada às 14h00min (quatorze horas) do dia 16 (dezesseis) 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 e jus ficou que a conduziria juntamente com o servidor Emerson Pereira, na condição

de representantes do CONSUP,  o que significava levar ao Conselho Superior a  decisão tomada na

plenária, em seguida passou para pauta da reunião:

Ordem do dia:

a. As nuances que envolvem o FUTURE-SE, sobretudo seu impacto na Rede Federal;

A diretora-geral, Ozenice Silva dos Santos, apresentou na integra os itens que envolvem a proposta do
Ministério da Educação sobre o Programa "Future-se".  O servidor, Emerson Pereira da Silva, fez a
leitura e levou à discussão alguns pontos decisivos do programa. Na sequência da discussão, a
professora Cecilia Nunes da Silva realizou a leitura dos pontos referente aos eixos do programa. Houve a
par cipação de diversos par cipantes da reunião, onde foram sanadas algumas dúvidas e outros
ques onamentos foram levantados e discu dos. A Professora Ana Carolina Oliveira, Representante e
Delegada do SINASEFE - Seção Sindical do IF Baiano, apresentou um resumo sobre a proposta do
Programa "Future-se", com enfase em alguns pontos do projeto considerados importantes.



Decisão: Colocar em votação na plenária à adesão da proposta ao Programa "Future-se".

Propostas para Votação: Sim, concordando com à adesão ao Programa "Future-se"; Não, discordando
com à adesão ao Programa "Future-se"; Abster-se.

Resultado da votação:

Sim, concordando com à adesão ao Programa "Future-se", 0 votos.
Não, discordando com à adesão ao Programa "Future-se", 35 votos.
Abstenções, 0.

b. Encaminhamentos para a construção de documento síntese dos resultados;

Respeitando a plenária, por unanimidade, esta assembleia decidiu não concordar com à adesão do
Ins tuto Federal Baiano ao Programa "Future-se", proposto pelo Ministério da Educação.  

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, 16 de outubro de
2019.
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