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                                                                           ATA nº 04/2019 1 

Aos dezessete dias do mês de junho de 2019, às 14h45min, membros do Conselho 2 

Departamental do Instituto Federal de Goiás/Campus Anápolis se reuniram para 3 

deliberarem e discutirem alguns temas, na qual houve participação de 17 (dezessete) 4 

participantes, a saber: Os conselheiros, Alan de Freitas Oliveira, Aline Gomes da Silva, 5 

Ângela Custodia Guimarães Queiroz, Antonio Carlos Araujo Meireles, Arianny Grasielly 6 

Baião Malaquias, Jacques Elias de Carvalho, David Duarte Martins, eder Silva de Brito, 7 

João Victor Cangerana Rocha, Kátia Cilene Costa Fernandes, Luciane Dias Pereira, 8 

Marcos Henrique da Silva, Mayda Cristina dos Santos de Oliveira, Selma Maria da Silva, 9 

Simone Maria Moura Mesquita, Thiago Cardoso de Deus e Thiago Eduardo Pereira Alves. 10 

O presidente do conselho iniciou sua fala, cumprimentando a todos e agradecendo o 11 

comparecimento na reunião convocada extraordinariamente, na sequência apresentou a 12 

professora Maria Tâmara, eleita para chefiar o Departamento das Áreas Acadêmicas pelos 13 

próximos dois anos com inicio da sua gestão para julho de 2019. Em seguida o presidente 14 

pediu para que cada conselheiro se apresentasse uma vez que alguns conselheiros 15 

representantes dos discentes estavam comparecendo pela primeira vez. Com a palavra, o 16 

Conselheiro Eder Silva de Brito, informou sua saída da Coordenação Acadêmica para 17 

dedicar-se ao seu doutorado tendo a professora Michelle Siqueira aceitado o convite da 18 

chefa de Departamento eleita, para substituir o referido professor à frente da Coordenação 19 

Acadêmica. Em seguida o presidente do conselho iniciou o ponto principal da pauta da 20 

reunião, com o debate sobre a possibilidade de liberar para licença de pós-graduação os 21 

03 docentes mestrandos do campus, a possibilidade surgiu após a convocação de dois 22 

professores efetivos, ampliando o quadro para 75 professores efetivos, o que amplia a 23 

contratação de mais um professor substituto sem ultrapassar os 12% permitidos de 24 

professores substitutos em relação ao quadro de efetivos. Concluiu-se que um docente de 25 

línguas poderia ser beneficiado com sua licença pela área de letras e os dois professores 26 

da área de transportes de cargas seriam beneficiados com a vaga ampliada com a saída 27 

de um professor no início do 2º semestre e término ao final do 3º bimestre, tendo o outro 28 

sua formalização da licença na sequência. O Conselho entendeu pertinente esse acordo 29 

para atender os mestrandos, deliberando em votação pelo aval ao que foi proposto com 30 

votação unânime. O presidente encerrou a reunião desmarcando a reunião da primeira 31 

semana de julho marcada na reunião anterior, ficando a mesma para ser realizada no mês 32 

de agosto em data a ser divulgada. 33 

Anápolis, 18 de junho de 2019. 34 
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Prof. Dr. Thiago Eduardo Pereira Alves 37 
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