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REITORIA

ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, a partir das quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a sexagésima

oitava reunião do Conselho Superior (Consup) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG, via

webconferência. A reunião teve como pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da 67ª Reunião; 3) Resolução 43/2020 ad

referendum (Projeto MATUTANDO: Diálogos Formativos, com gestão administrativa da FUNAPE); 4) Resolução 44/2021 ad

referendum (Funcionamento do Curso de Desenvolvimento de Sistemas EJA - Câmpus Goiânia); 5) Calendários Acadêmicos

2021; 6) Minuta da Política de Comunicação do IFG; 7) Minuta da Política de Internacionalização do IFG; 8) PPC Especialização

em Ensino de Ciências e Educação Matemática (Câmpus Uruaçu); 9) Proposta de curso de Pós-Graduação em Educação

Direitos e Cidadania (Câmpus Uruaçu); 10) Criação de Curso de Especialização em Docência na Educação Básica e Profissional

(Câmpus Inhumas); 11) Criação de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial Aplicada (Câmpus Goiânia); e

12) Encaminhamento para os trabalhos de sistematização do Regimento Geral do IFG. A reunião foi presidida pelo Reitor,

professor Jerônimo Rodrigues da Silva, e secretariada pela servidora Fernanda Eline de Oliveira, ocupante do cargo de

Redatora, com a participação dos conselheiros: André Luiz Barcelos, Alessandro Ribeiro de Sousa, Ana Lúcia Siqueira de

Oliveira, Aryadne Rodrigues Moreira, Camila Lorrane Rodrigues dos Santos, Daniel Rosa Canêdo, Danyllo Di Giorgio Martins da

Mota, Elias de Pádua Monteiro, Elza Gabriela Godinho Miranda, Fernando Augusto Messias, Geraldo Witeze Júnior, Gerson de

Carvalho Moura Neto, Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da Silva Belisário, Marcelo Pereira Ramos,

Napoleão Batista Ferreira da Costa, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Paulo Francinete Silva Junior, Reinaldo de Lima

Reis Júnior, Shilton Caldeira Nunes, Tiago Neto da Silva, Tiele da Silva Groderes, Tuíla Andriele Furtado Meira, Wallace Pinto da

Silva Filho e Weysller Matuzinhos de Moura. Justificaram a ausência os conselheiros: Danielle Fernanda Morais Pavan, Evaldo

Gonçalves Silva, Ieda Leal de Souza, José Teodoro Coelho, Mário Renato Guimarães de Azeredo, Paulo Almeida da Silva e

Thálisson Régis Soares. Não participaram da reunião os conselheiros: Daniel Gabriel Borges, Davi Miranda Silva, José Leopoldo

da Veiga Jardim, Márcio César Pereira e Syd Pereira Faria. O presidente do Consup iniciou a reunião cumprimentando todos os

presentes na sala virtual e a comunidade acadêmica que acompanhava a reunião transmitida ao vivo pelo canal oficial do IFG

no YouTube. Em seguida, parabenizou as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Dando início aos informes, destacou que

a proposta de orçamento para 2021 ainda não foi votada pelo governo federal, e que a Instituição está recebendo 1/18 de 40%

do previsto, o que não é suficiente para arcar com todas as despesas. O conselheiro Elias de Pádua Monteiro, Reitor do Instituto

Federal Goiano, ressaltou que todos os institutos federais e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) estão buscando o equilíbrio da matriz orçamentária. Ainda nos informes, o

presidente destacou que neste ano haverá eleição para reitor e diretores-gerais dos quatorze câmpus do IFG e que cabe a este

Conselho a deflagração do processo, por isso, deixa pré-agendada uma reunião extraordinária para o dia 29 de março, que

também terá como pauta o Relatório Anual de Gestão relativo ao ano de 2020. Em seguida, o presidente apresentou as

justificativas de falta encaminhadas à secretaria, sendo todas acatadas. Partindo então, para os pontos de pauta, homologou-se

a ata da 67ª Reunião do Consup, que já fora apreciada e assinada pelos conselheiros. A pedido do conselheiro Gerson de

Carvalho Moura Neto, o presidente esclareceu que a Reitoria passará a funcionar em sua sede própria, no bairro Jardim

América, provavelmente a partir do próximo mês de abril. O conselheiro Hugo Leonardo da Silva Belisário solicitou

esclarecimentos sobre o teor da Portaria 2073/2021 – REITORIA/IFG, de 2 de fevereiro de 2021, que regulamenta a

composição e as competências dos colegiados de cursos técnicos e de graduação do IFG, no que diz respeito à competência

da Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepex) para deliberar sobre esse assunto. A conselheira

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, que é Pró-Reitora de Ensino, respondeu que a Câmara de Ensino apenas iniciará a

discussão sobre o regulamento dos colegiados, que posteriormente voltará para os câmpus, e então, será pautada no Conepex,

para depois chegar ao Consup. A conselheira explicou ainda que a Portaria de caráter normativo precisou ser emitida para ser

postada a tempo no Sistema e-MEC. O presidente então conduziu a discussão para a Resolução 43/2020 ad referendum, que

trata do Projeto Matutando: Diálogos Formativos, com gestão administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE). O

conselheiro Reinaldo de Lima Reis Júnior relatou o parecer favorável da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão. A

conselheira Oneida esclareceu que o Projeto Matutando é uma parceria com a Rádio TVE/UFG e que os programas já exibidos

tiveram bom alcance educacional nesse período de distanciamento social, para servidores e estudantes. Portanto, considerando

a necessidade de dar continuidade a esse projeto de ensino, a gestão precisou recorrer à parceria de gestão com a FUNAPE.

Em votação, a Resolução 43/2020 foi homologada. Em seguida, o presidente colocou em discussão a Resolução 44/2021 ad

referendum, que autoriza o funcionamento do Curso de Desenvolvimento de Sistemas EJA do Câmpus Goiânia. Após o relato

do parecer da Câmara pelo conselheiro Reinaldo, a Resolução foi homologada. Dando prosseguimento aos pontos de pauta, os

Calendários Acadêmicos 2021 foram o próximo tema discutido. O presidente ressaltou que os calendários são construídos no

âmbito de cada câmpus e depois são analisados tecnicamente pela Pró-Reitoria de Ensino (Proen). O conselheiro Reinaldo

relatou que os calendários foram aprovados pelos colegiados de áreas acadêmicas e conselhos de câmpus antes de serem



analisados pela Proen, e que a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão emitiu parecer favorável. Em votação, os

calendários foram aprovados. O presidente destacou que o Colégio de Dirigentes (Codir) reuniu-se e tratou da situação atual da

pandemia que tem se agravado com o atraso na vacinação. Dessa forma, o Grupo de Trabalho para estudo da situação

emergencial e o Codir emitiram uma carta ao Consup solicitando a manutenção do ensino remoto no âmbito do IFG. Em

apreciação e votação, a solicitação foi acatada. Em resposta ao questionamento do conselheiro Gerson, o presidente

esclareceu que cada câmpus vai se organizar e apresentar sua demanda em relação ao auxílio conectividade dos estudantes.

Dando prosseguimento aos pontos de pauta, a reunião foi conduzida para a apreciação da minuta da Política de Comunicação

do IFG. O presidente explicou que foi criado um Grupo de Trabalho que levou a minuta à consulta pública. O presidente da

Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional, Alessandro Ribeiro de Sousa apresentou o parecer. O conselheiro Shilton

Caldeira Nunes apresentou uma sugestão para que seja acrescentando ao texto que a comunicação pelas mídias sociais

também pode ser feita pelos diversos setores e não só pelos setores de comunicação. A conselheira Heloísa Helena Lopes dos

Santos Caixeta teceu elogios ao documento apresentado. O conselheiro Geraldo Witeze Júnior destacou a importância não só

da comunicação social, mas também da comunicação interna, que muitas vezes utiliza-se da informalidade, como o uso de

mensagens por Whatsapp, que não estão normatizadas. O conselheiro opina que também deveria haver normatização para

esse tipo de comunicação, a fim de evitar problemas legais e o risco de que os servidores atuem excedendo seu horário de

trabalho. A servidora Adriana Souza Campos, jornalista, presidente do GT que construiu a minuta do documento, explicou que

ele contém questões técnicas e que, em relação à gestão das mídias sociais, trata-se uma orientação da Secretaria de

Comunicação da Presidência da República de que as instituições não possuam perfis para setores em mídias sociais. A

servidora aproveitou sua tomada de fala para agradecer a oportunidade de participar desta reunião e destacou que a

construção da Política é estratégica e teve seu processo iniciado pela servidora Maria José Braga, Jornalista, e também

presidente da Federação Nacional de Jornalismo. O conselheiro Shilton agradeceu pelas explicações, mas manteve sua

proposta. A conselheira Elza Gabriela Godinho Miranda pediu esclarecimentos quanto à construção de grupos e perfis gerados

pelas diversas atividades de ensino que têm acontecido de maneira remota. Adriana Sousa esclareceu que a competência

técnica de gerir os canais oficiais é dos setores de comunicação oficialmente instituídos, portanto, os outros perfis gerados de

grupos e projetos não serão geridos pelos setores de comunicação. A partir deste momento, considerando a perda da conexão

à internet por parte do presidente do Conselho, deu-se por encerrada a reunião, às dezesseis horas e dezesseis minutos, com a

previsão de que os temas pautados nesta reunião e não finalizados ou debatidos serão retomados no próximo encontro,

previsto para o dia 29 de março. Por fim, eu, Fernanda Eline de Oliveira, lavrei a presente ata, que será encaminhada via

correio eletrônico aos conselheiros, para apreciação e posterior assinatura em plataforma digital.  

Presidente do Conselho Superior:

Jerônimo Rodrigues da Silva

Representantes do Colégio de Dirigentes:         

Reinaldo de Lima Reis Junior (Titular)

Ana Lúcia Siqueira de Oliveira (Titular)

Elza Gabriela Godinho Miranda (Titular)

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon (Titular)

Paulo Francinete Silva Junior (Titular)

Representantes dos Docentes:

Hugo Leonardo da Silva Belisário (Titular)  

Daniel Rosa Canêdo (Titular)

Geraldo Witeze Júnior (Titular) 

Danyllo Di Giorgio Martins da Mota (Titular)

Representantes dos servidores Técnico-Administrativos:            

Camila Lorrane Rodrigues dos Santos (Titular)

Shilton Caldeira Nunes (Titular)

Alessandro Ribeiro de Sousa (Titular)

Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta (Titular)

Fernando Augusto Messias (Suplente)

Representantes dos Discentes:

Tuíla Andriele Furtado Meira (Titular)

Aryadne Rodrigues Moreira (Titular)

Tiago Neto da Silva (Titular)

Wallace Pinto Silva Filho (Titular)

Representante do Diretório Central dos Estudantes:

Gerson de Carvalho Moura Neto (Titular)

Representante dos Egressos:

Tiele da Silva Groderes (Titular)

Representante do SINT-IFESgo:

Marcelo Pereira Ramos (Titular)   

Representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás:

Weysller Matuzinhos de Moura (Suplente)

Representante da SETEC/MEC:




	Documento assinado eletronicamente por:

