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

sexagésima nona 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) Minuta da Política de Internacionalização do IFG; 3) PPC

Especialização em Ensino de Ciências e Educação Matemática (Câmpus Uruaçu); 4) Proposta de curso de Pós-Graduação em

Educação Direitos e Cidadania (Câmpus Uruaçu); 5) Criação de Curso de Especialização em Docência na Educação Básica e

Profissional (Câmpus Inhumas); 6) Criação de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial Aplicada (Câmpus

Goiânia); 7) Encaminhamento para os trabalhos de sistematização do Regimento Geral do IFG; 8) Relatório de Gestão 2020; e

9) Deflagração do processo eleitoral para reitor e diretores-gerais. 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, Elias de Pádua Monteiro, Elza Gabriela

Godinho Miranda, Evaldo Gonçalves Silva, Fernando Augusto Messias, Gerson de Carvalho Moura Neto, Heloísa Helena Lopes

dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da Silva Belisário, Marcelo Pereira Ramos, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Paulo

Francinete Silva Junior, Reinaldo de Lima Reis Júnior, Tiago Neto da Silva, Tiele da Silva Groderes e Wallace Pinto da Silva

Filho. Justificaram a ausência os conselheiros: Danielle Fernanda Morais Pavan, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota, Geraldo

Witeze Júnior, Paulo Almeida da Silva e Shilton Caldeira Nunes. Não participaram da reunião os conselheiros: Ieda Leal de

Souza, José Teodoro Coelho, José Leopoldo da Veiga Jardim, Mário Renato Guimarães de Azeredo, Syd Pereira Faria,

Thálisson Régis Soares e Tuíla Andriele Furtado Meira. 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. Dando início aos informes, o presidente apresentou um cronograma para as próximas reuniões deste ano, com a

previsão das seguintes datas: 10 de maio, 28 de junho, 30 de agosto, 25 de outubro e 13 de dezembro. O presidente

esclareceu que nesta reunião será dada continuidade aos pontos de pauta que não puderam ser debatidos na reunião anterior

e que fará pequena alteração na ordem dos temas pautados. Iniciando com a da discussão sobre a Minuta da Política de

Comunicação do IFG, o conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa ressaltou alguns pontos levantados no parecer da Câmara

Consultiva de Desenvolvimento Institucional. A conselheira Ana Lucia Siqueira de Oliveira teve acatada a proposta de que em

um dos trechos do documento a palavra “comunicadores” seja trocada por “servidores”. Em votação, o parecer foi aprovado.

Para o próximo ponto de pauta, o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino de Ciências e Educação

Matemática do Câmpus Uruaçu, o conselheiro Reinaldo apresentou o parecer da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e

Extensão, que alerta sobre a importância da atenção aos 50% de oferta de cursos de ensino médio conforme previsto em lei.

Em votação, o parecer foi aprovado. Em seguida, o conselheiro Reinaldo de Lima Reis Júnior relatou também o parecer sobre a

Proposta de Curso de Pós-Graduação em Educação Direitos e Cidadania do Câmpus Uruaçu, que foi aprovado em votação. Na

sequência, também foi aprovado o parecer favorável apresentado pelo conselheiro Reinaldo sobre a atualização do PPC do

Curso de Especialização em Docência na Educação Básica e Profissional do Câmpus Inhumas. E finalmente, o conselheiro

Reinaldo relatou o parecer favorável sobre a criação e o PPC do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial

Aplicada do Câmpus Goiânia, que foi aprovado em votação. Dando prosseguimento aos pontos de pauta, o presidente conduziu

a reunião para a discussão sobre o encaminhamento dos trabalhos de sistematização e revisão do Regimento Geral do IFG.

Explicou que a Comissão Sistematizadora emitiu memorando ao Consup, solicitando a suspensão dos trabalhos devido à

situação de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19. A conselheira Ana Lucia opinou que a suspensão por

tempo indeterminado poderá trazer prejuízo, considerando as eleições que acontecerão neste ano. O conselheiro Reinaldo

argumentou, como membro da Comissão Sistematizadora, que se ocorresse virtualmente, o debate ampliado seria difícil, já que

há mais de três mil itens a serem analisados. A conselheira Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta manifestou-se contrária à

suspensão dos trabalhos, pois considera ser possível a realização do debate de forma virtual. O conselheiro Alessandro propôs

a suspensão dos trabalhos com prazo determinado, para que quando for encerrado esse prazo, seja feita nova avaliação sobre

a viabilidade da retomada do processo. O presidente manifestou que o ideal seria o término dos trabalhos até outubro, data de

posse do próximo reitor e diretores-gerais eleitos, e propôs que os trabalhos sejam suspensos até 28 de junho. Dessa forma,

colocou em apreciação as duas propostas: 1) suspensão dos trabalhos da comissão por tempo indeterminado; e 2) suspensão

dos trabalhos até 28 de junho de 2021, quando haverá nova avaliação sobre a retomada do processo. Em votação, a proposta

2 foi aprovada. E seguida, tratou-se do Relatório de Gestão 2020. O presidente passou a palavra ao servidor convidado, Weber

Tavares Junior, Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (APDI), que explicou que o Relatório de Gestão é

uma exigência do Tribunal de Contas da União. O servidor ressaltou que o documento foi construído com o trabalho conjunto de

diversos setores e apresentou os dados gerais relatados. O Chefe de Auditoria Interna, servidor José Correia apresentou

parecer favorável à aprovação do Relatório da Prestação de Contas do exercício de 2020, sem ressalvas. A palavra foi então



passada para o conselheiro Alessandro, que relatou o parecer favorável da Câmara Consultiva de Desenvolvimento

Institucional. A conselheira Elza Gabriela parabenizou a APDI pelas modificações no Relatório e manifestou-se favorável à

manutenção dos relatórios dos câmpus como um registro histórico para a Instituição. Em votação, o Relatório e seu parecer

foram aprovados. Dando sequência aos pontos de pauta, o presidente passou a tratar da deflagração do processo eleitoral para

reitor e diretores-gerais. Apresentou a legislação que regulamenta as eleições, e destacou especificidades do Decreto nº 6.986,

de 20 de outubro de 2009, que regulamenta os arts. 11, 12 e 13 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Dessa forma,

apontou que este Conselho deve decidir pela deliberação e homologação das eleições, com antecedência de noventa dias da

posse, e por isso, justifica-se a reunião pré-agendada para junho. O presidente ressaltou que devido à situação de pandemia,

os institutos federais que estão realizando as eleições estão usando ferramentas digitais para eleições remotas. Dessa forma, o

presidente relatou que a Reitoria consultou o Comitê Gestor de Segurança da Informação, a Diretoria de Tecnologia da

Informação e a Procuradoria Federal junto ao IFG, quanto à legalidade e à segurança do processo eleitoral por meio do Sistema

Helios Voting, utilizado nos outros institutos que já realizaram a eleição de forma remota. Os setores consultados pronunciaram

conformidade com esse sistema de eleição. O conselheiro Gerson de Carvalho Moura Neto questionou se a eleição seguirá a

decisão do Superior Tribunal Federal que mantém a autonomia dos institutos federais em suas eleições, e o presidente

respondeu afirmativamente. O conselheiro Hugo Leonardo da Silva Belisário questionou como seria a auditoria do processo. O

presidente explicou que o regulamento do processo eleitoral deverá trazer os esclarecimentos sobre o procedimento de

auditoria e que essa segurança foi garantida nos outros sete institutos que já realizaram o processo. Explicou ainda que as

comissões eleitorais locais e conjunto com a comissão central conduzirão o processo, sendo função deste Conselho

acompanhar, aprovar o regulamento elaborado pela comissão central e homologar o resultado final. Assim, o presidente

colocou em votação a deflagração do processo eleitoral de reitor e diretores-gerais do IFG, para o mandato 2021-2024, nesta

data, que foi aprovada. Em seguida, colocou em votação se a eleição acontecerá em um ou dois turnos. O pleno aprovou que a

eleição poderá acontecer em dois turnos, em caso de mais de dois candidatos. E, por fim, o presidente colocou em votação a

autorização da utilização do sistema Helios Voting para realização da eleição de maneira remota, também aprovada pelos

conselheiros. Em seguida, o presidente solicitou a formação de uma comissão especial de membros deste Conselho para

organizar a formação das comissões eleitorais locais e da comissão eleitoral central. Os conselheiros Alessandro, Aryadne

Rodrigues, Evaldo Gonçalves, Elza Gabriela, Gerson e Hugo disponibilizaram-se a participar da Comissão Especial de

acompanhamento. A seguir, tratou-se do último ponto de pauta, a minuta da Política de Internacionalização do IFG. O

conselheiro Reinaldo relatou o parecer favorável da Câmara, que solicitava alguns ajustes e anexação da ata de aprovação do

Conepex ao Processo. O servidor Luciano Perilo, Coordenador de Relações Internacionais afirmou que as alterações solicitadas

pela Câmara já foram realizadas e anexadas ao processo juntamente com a ata do Conepex. Em votação, o documento foi

aprovado. O presidente convidou a todos para participarem do Webinar sobre o orçamento institucional no próximo dia 31 de

março, a ser transmitido pelo YouTube. E nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos pela participação e audiência e

encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e três 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. 
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