
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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ATA DA 71ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

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

septuagésima primeira 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) Homologação da Ata da 70ª Reunião; 3)

Homologação das resoluções ad referendum nº 65 a 82; 4) Homologação do Resultado Final do Processo Eleitoral; 5)

Aprovação do Relatório de Atividades, Avaliação de Desempenho em 2020, e renovação da autorização de apoio da FUNAPE;

6) Atualização do PPC do curso de Especialização em Docência na Educação Básica e Profissional do Câmpus Inhumas; 7)

Atualização do PPC do curso de Licenciatura em Física do Câmpus Jataí;  8) Atualização do PPC do curso Técnico Integrado

em Artesanato EJA do Câmpus Cidade de Goiás; 9) PPC do curso de Especialização em Tecnologias e Educação no Cerrado

do Câmpus Formosa; 10) Autorização   para   submissão   do   PPC   do   Curso   de   Mestrado Profissional   em   Educação  

de   Jovens   e   Adultos à CAPES; 11) Minuta do Regimento da Auditoria Interna revisado; 12) Criação da Diretoria do Polo de

Inovação do IFG; e 13) Retomada dos trabalhos de revisão do Regimento Geral. A reunião foi presidida pelo Presidente do

Conselho Superior, professor Jerônimo Rodrigues da Silva, e secretariada pela servidora Fernanda Eline de Oliveira, Redatora,

com a participação dos conselheiros: Alessandro Ribeiro de Sousa, Ana Lúcia Siqueira de Oliveira, Aryadne Rodrigues Moreira,

Camila Lorrane Rodrigues dos Santos, Claudemir José Bonatto, Daniel Gabriel Borges, Daniel Rosa Canêdo, Elias de Pádua

Monteiro, Elza Gabriela Godinho Miranda, Evaldo Gonçalves Silva, Fernando Augusto Messias, Geraldo Witeze Júnior, Heloísa

Helena Lopes dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da Silva Belisário, José Carlos Barros Silva, Marcelo Pereira Ramos, Paulo

Almeida da Silva, Paulo Francinete Silva Junior, Tiago Neto da Silva, Tiele da Silva Groderes e Wagner Pereira Lopes.

Justificaram a ausência os conselheiros: André Luiz Barcelos, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota Júnior (desincompatibilização

para concorrer a cargo eleitoral), Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon (desincompatibilização para concorrer a cargo

eleitoral), Reinaldo de Lima Reis Júnior (desincompatibilização para concorrer a cargo eleitoral), Tuíla Andriele Furtado Meira e

Wallace Pinto da Silva Filho. Não participaram da reunião os conselheiros: Ana Karoliny Antunes Ribeiro, Ieda Leal de Souza e

José Teodoro Coelho. 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,

agradeceu o apoio dos intérpretes de Libras que estão fazendo a tradução simultânea nesta reunião, Antônio Pereira Gonçalves

Filho, Francisco Marcelo Bessa, Lucimar Alves de Oliveira e Leone de Morais Nogueira. Parabenizou toda comunidade

LGBTQIA+ pela luta por seus direitos, nesta data em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Deu boas-

vindas aos novos conselheiros, Claudemir José Bonatto, novo representante da Federação das Indústrias, Wagner Pereira

Lopes, representante docente que passa de suplente a titular, e Daniel Gabriel Borges, representante discente que passa de

suplente a titular. O presidente ressaltou que o Relatório de Auditoria Interna (RAINT) relativo ao ano de 2020 foi encaminhado

para os conselheiros, para conhecimento. Passou a palavra ao servidor José Correia de Souza, Chefe da Auditoria Interna, que

solicitou que a minuta do Regimento da Auditoria Interna revisado fosse retirada de pauta. José Correia explicou que, ao

acessar o parecer da Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional, teceu considerações em resposta aos apontamentos

elencados. Dessa forma, solicita que a pauta seja encaminhada para a próxima reunião, para que a Câmara tenha tempo de

analisar a resposta. A conselheira Ana Lúcia Siqueira de Oliveira questionou se a Câmara teria que refazer o parecer. O

conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa sugeriu que o parecer fosse apresentado. José Correia respondeu que o parecer teria

que ser refeito após as considerações da Auditoria. O presidente afirmou que em virtude de não ser um tema urgente, a pauta

poderia ser adiada. Dessa forma, com a concordância do pleno, o item 11 da pauta foi adiado para a próxima reunião. Dando

prosseguimento, o presidente colocou em apreciação a 70ª ata do Consup, que, já assinada pelos conselheiros de forma

eletrônica, foi homologada. O próximo ponto de pauta tratou do conjunto de resoluções ad referendum, referentes ao processo

eleitoral para escolha de reitor e diretores-gerais. O presidente explicou que as resoluções ad referendum de nº 65, 66, 68, 71,

72, 73, 74, 75 e 76 tratam de temas como: alterações na composição das comissões eleitorais; formação de Grupo de Trabalho

Técnico e a Comissão de Especialistas em Tecnologia da Informação para suporte no Processo Eleitoral, e afastamento

temporário dos conselheiros que se candidataram no referido processo. Em apreciação, as resoluções foram homologadas. A

seguir, a presidente da Comissão Eleitoral Central, servidora Dagmar Borges da Silva, foi convidada para apresentar o relatório

das atividades desenvolvidas ao longo do processo. Após apresentar o relatório, apresentou o resultado final do processo

eleitoral para escolha de reitor e diretores-gerais do IFG, mandato 2021-2025, que teve como candidatos eleitos: Oneida

Cristina Gomes Barcelos Irigon (Reitora); Tiago Gomes de Araújo (Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás), Kátia

Cilene Costa Fernandes (Diretora-Geral do Câmpus Anápolis), Eduardo de Carvalho Rezende (Diretor-Geral do Câmpus

Aparecida de Goiânia), Sandro Ramos de Lima (Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás), Thiago Gonçalves Dias (Diretor-

Geral do Câmpus Formosa), Adriana dos Reis Ferreira (Diretora-Geral do Câmpus Goiânia), Cleberson Pereira Arruda (Diretor-

Geral do Câmpus Goiânia Oeste), Luciano dos Santos (Diretor-Geral do Câmpus Inhumas), Marcos Antônio Arantes de Freitas



(Diretor-Geral do Câmpus Itumbiara), Ruberley Rodrigues de Souza (Diretor-Geral do Câmpus Jataí), Reinaldo de Lima Reis

Júnior (Diretor-Geral do Câmpus Luziânia), Maria Betânia Gondim da Costa (Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo),

Andreia Alves do Prado (Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu) e Reginaldo Dias dos Santos (Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso

de Goiás). A servidora Dagmar passou a palavra ao servidor Douglas Rolins de Santana, membro do Grupo de Trabalho

Técnico, que explicou que a eleição de forma remota foi necessária devido à situação de afastamento social que estamos

vivendo. Douglas ressaltou que o Sistema Helios Voting já havia sido usado no IFG para outros processos eleitorais, para

conselhos e comissões. Esclareceu que o sistema foi preparado para suportar a infraestrutura de mais de dezessete mil

eleitores. Agradeceu a todos os envolvidos e destacou a criação da Comissão de Especialistas de Tecnologia da Informação.

Em seguida, o servidor Ulisses, membro da Comissão Eleitoral Central e da Comissão de Tecnologia da Informação relatou

especificações sobre o sistema Helios Voting, a forma como foi usado nesse processo eleitoral e agradeceu aos envolvidos. O

presidente do Conselho colocou em apreciação e votação o resultado final do processo eleitoral, que foi homologado.

Agradeceu a todos os envolvidos que contribuíram para esse momento democrático da Instituição, destacando que a candidata

escolhida pela comunidade acadêmica para ocupar a Reitoria será nomeado, sem lista tríplice, por decreto presidencial e que

ela nomeará, em seguida, os diretores-gerais. Desejou boa gestão aos eleitos, a partir de outubro, e parabenizou todos os

candidatos ao pleito, destacando a vitória da democracia. Dando continuidade aos itens de pauta, passou-se à apreciação das

resoluções ad referendum relacionadas ao Decreto nº 10.139/2019. O conselheiro Alessandro Ribeiro Silva, presidente da

Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional relatou o parecer da câmara, que foi favorável à homologação das

resoluções. O conselheiro explicou que, para atendimento ao referido Decreto, foi criado um Grupo de Trabalho que analisou os

atos normativos do IFG e constatou a necessidade de revogação de resoluções cujos efeitos se exauriram no tempo e de

consolidação de resoluções que apresentavam dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico. Dessa forma, foram

publicadas as resoluções nº 67, 77, 78, 79, 80 e 81/2021 ad referendum. O parecer da Câmara apontou a necessidade de

revogação de mais duas resoluções que não foram contempladas na lista de revogadas. Em votação, as resoluções ad

referendum foram homologadas. Dando continuidade aos itens de pauta, o conselheiro Daniel Rosa Canêdo, presidente

substituto da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, apresentou o parecer sobre o Relatório de Atividades,

Avaliação de Desempenho relativo ao ano de 2020, e sobre a renovação da autorização de apoio da Fundação de Amparo à

Pesquisa (FUNAPE). O presidente do Conselho destacou a importância da parceria com essa Fundação de Apoio e colocou o

tema em apreciação e votação, sendo aprovado pelo pleno o Relatório de atividades referente ao exercício de 2020,

classificando o desempenho da FUNAPE em 2020 como excelente, e aprovando também o interesse do IFG no pedido de

renovação da autorização de apoio junto ao MEC/MCTIC para que a FUNAPE possa continuar atuando como fundação de

apoio ao IFG. O conselheiro Daniel Canêdo também apresentou parecer sobre a atualização do Projeto Pedagógico do Curso

de Especialização em Docência na Educação Básica e Profissional do Câmpus Inhumas, que altera a carga horária do curso. O

parecer favorável à retificação da Resolução CONSUP/IFG nº 19, de 27 de agosto de 2018 e à atualização da Resolução

54/2021 - REI-CONSUP/REITORIA/IFG, de 31 de março de 2021, foi aprovado. Como o conselheiro Daniel Canêdo apresentou

problemas de conexão à internet, o presidente conduziu a reunião ao 12º item da pauta, que trata da Criação da Diretoria do

Polo de Inovação do IFG. O conselheiro Alessandro, relator do parecer, explicou que foi solicitada a alteração no Regimento

Geral do IFG, de modo que inclua a Diretoria do Polo de Inovação (Embrapii), suas coordenações e atribuições. Explicou

também que o parecer é favorável, pois deve ser atendida a Portaria MEC nº 50, de 29 de janeiro de 2021, que liberou as

funções gratificadas para essa finalidade, ressaltando que o tema deve ser levado ao debate na ocasião da sistematização do

Regimento. O presidente aproveitou para tratar da retomada desses trabalhos de sistematização do Regimento Geral que

estavam suspensos até a presente data. Ressaltou que apesar de os servidores já estarem sendo vacinados contra a Covid-19,

não é possível saber quando será viável a retomada dos trabalhos de forma presencial. O conselheiro Paulo Francinete opinou

que, desde o início da pandemia, a Instituição tem se adaptado para realizar seu trabalho de forma remota, portanto, não vê

justificativa para adiar o trabalho de sistematização do Regimento. A conselheira Ana Lúcia Siqueira também manifestou opinião

favorável à retomada dos trabalhos. O conselheiro Alessandro alertou que há complexidade no documento, e que vê alguns

problemas no desenvolvimento desse trabalho de forma remota. O conselheiro Wagner Pereira Lopes também manifestou

preocupação com a complexidade do documento e com a possibilidade de a discussão ser apressada e ressaltou que os

servidores estão sendo vacinados, mas os alunos e seus familiares não. O conselheiro questionou se há data limite para

conclusão desse trabalho. O presidente respondeu que a não existe uma data limite, e o prazo será estabelecido por este

Conselho. O conselheiro Evaldo Gonçalves questionou se temos uma ferramenta online para abrigar todos os delegados e

destacou que o documento a ser sistematizado tem mais de 400 páginas e que, presencialmente, em um auditório, por horas, é

mais fácil manter a concentração do que em um ambiente virtual. A conselheira Ana Lúcia afirmou que o atraso nesse trabalho

já prejudicou a avaliação institucional e que a atividade principal da Instituição, que é o ensino, foi adaptada e, assim, é preciso

ao menos reiniciar de forma remota, com o auxílio da Diretoria de Tecnologia para encontrar a melhor ferramenta. O presidente

do Conselho ressaltou que há um Regimento vigente, e que a solicitação da Comissão Sistematizadora é que a discussão das

plenárias aconteçam apenas quando for possível o retorno presencial. Em votação, com nove votos contrários, nove votos a

favor e duas abstenções, o presidente deu seu voto de desempate a favor da solicitação da Comissão Sistematizadora de

manter os trabalhos suspensos até que seja possível realiza-los de forma presencial. Retomando os pontos de pauta, o

conselheiro Daniel Canêdo apresentou os pareceres da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão favoráveis à

aprovação da atualização dos projetos pedagógicos do curso de Licenciatura em Física do Câmpus Jataí e do curso Técnico

Integrado ao Ensino Médio em Artesanato, Modalidade de Jovens e Adultos, do Câmpus Cidade de Goiás. Em votação, os

pareceres foram aprovados. O conselheiro apresentou também o parecer favorável à autorização de funcionamento e o Projeto

Pedagógico do Curso de Especialização em Tecnologias e Educação no Cerrado do Câmpus Formosa, que, em votação, foi

aprovado. E, por fim, o conselheiro Daniel apresentou parecer favorável à autorização para submissão do Projeto Pedagógico

do Curso de Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos à CAPES, a ser ofertado pelos câmpus Goiânia,

de Sousa, presidente da



Aparecida de Goiânia e Inhumas (como sede). O conselheiro Wagner questionou se, sendo o projeto de mestrado multicâmpus,

todos os professores do IFG poderão participar, apesar de três câmpus terem construído o projeto, e como será oportunizada a

participação desses professores. O conselheiro Paulo Francinete explicou que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

lançou uma chamada para construir o projeto do curso e que haverá credenciado dos professores que tenham perfil adequado

para aderir ao programa, depois de aprovado. Ressaltou que os programas de pós-graduação da Instituição são multicâmpus e

sempre que há abertura de inscrição para credenciamento, todos os professores que possuam o perfil esperado podem se

candidatar. Em votação, o parecer foi aprovado. Para finalizar, o presidente apresentou as justificativas de falta encaminhada

por conselheiros, que foram acatadas. E nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos pela participação e audiência e

encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos. 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:         

Ana Lúcia Siqueira de Oliveira (Titular)

Elza Gabriela Godinho Miranda (Titular)

Paulo Francinete Silva Junior (Titular)

José Carlos Barros Silva (Suplente)

Representantes dos Docentes:

Hugo Leonardo da Silva Belisário (Titular)  

Daniel Rosa Canêdo (Titular)

Geraldo Witeze Junior (Titular)

Wagner Pereira Lopes (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 (Titular)  

      

Representantes dos Discentes:

Aryadne Rodrigues Moreira (Titular)

Tiago Neto da Silva (Titular)

Daniel Gabriel Borges (Titular)

Representante dos Egressos:

Tiele da Silva Groderes (Titular)

Paulo Almeida da Silva (Titular)

      

Representante do SINT-IFESgo:

Marcelo Pereira Ramos (Titular)    

           

Representante da SETEC/MEC:

Elias de Pádua Monteiro (Titular)

Representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás:

Claudemir José Bonatto (Titular)

Secretária do Conselho Superior:

Fernanda Eline de Oliveira




	Documento assinado eletronicamente por:

