
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Aos dez de dezembro de dois mil e vinte, a partir das nove horas e trinta minutos, realizou-se a

quadragésima reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepex), via

webconferência. A reunião teve como pauta estimada: 1. Informes; 2. Minuta para a Política de

Internacionalização do IFG; 3. PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do

Câmpus Inhumas; 4. Apreciação do Relatório da proposta de alteração da Resolução n.

11/2011; 5. PPC do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial Aplicada; 6.

PPC do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação, Direitos e Cidadania; 7. PPC do

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Educação Matemática; 8. PPC

do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Educação Matemática

[verificou-se depois que este item estava repetido na pauta]; 9. PPC do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Básica e Profissional; 10.

Apresentação do CiteLab. A reunião foi conduzida pelo Presidente do Conepex, professor

Daniel Silva Barbosa, e secretariada pela servidora Nathália Barcelos, ocupante do cargo de

Assistente em Administração, com a participação dos conselheiros: Aleir Tenório, Aline de

Fátima Silva, Aline Rezende Belo Alves, Audir da Costa Filho, Blyeny Hatalita Pereira Alves,

Bruno Quirino Leal, Charlise Fortunato, Daniel Silva Barbosa, Eduardo de Carvalho Rezende,

Elton José de Camargo, Fabiane Costa Oliveira, Fábio Campos Macedo, Fayster Camargos,

Gustavo Louis Henrique Pinto, Jacques Elias de Carvalho, Jefferson Rego, José Renato

Masson, Jucélio Costa de Araújo, Larissa Rezende Assis Ribeiro, Leandro Carvalho

Damasceno, Leonardo François de Oliveira, Letícia Vilela Teixeira, Lorenna Silva Oliveira,

Manoel Napoleão Alves, Marcos Schliewe, Maria Eugênia Sebba, Maria Tâmara de Moraes,

Marluce Silva Sousa, Maurílio Miranda, Oneida Cristina Barcelos Irigon, Paulo Francinete Silva

Jr, Sâmara Matos, Samir Arabi, Sérgio Botelho de Oliveira, Simone Paixão Araújo, Vinicius

Carvalhaes, Vinícius Duarte. Justificaram ausência os conselheiros: Danielle Pereira da Costa,

Suzane Ribeiro Milhomem e Thiago Wedson Hilário. O servidor Leonardo Ramos Silveira

participou substituindo Fernanda Navarro, chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas do

Câmpus Águas Lindas de Goiás. O presidente abre espaço para os colegas pró-reitores

apresentarem seus informes e também deixa aberto para que os conselheiros possam fazer

perguntas se tiverem dúvidas. Apresentados os informes, o presidente deu a palavra ao

conselheiro Vinicius Duarte Ferreira, que se manifestou sobre a sua participação no grupo de

trabalho que elaborou a Minuta da Política de Internacionalização do IFG, item 1 da pauta, que

ficou minimizada em virtude de suas férias, período em que o parecer fora finalizado e

encaminhado. O conselheiro quis deixar o pleno ciente disso. Ele também se manifesta sobre

o item 4, sobre a demanda do segmento técnico-administrativo ainda não atendida pela minuta

da resolução, a despeito de toda a escuta e condução da escrita do texto. Por solicitação do

conselheiro Paulo Francinete, faz-se uma alteração na pauta, passando-se o item 4 a ser

apreciado logo após o item 10, e então, a apreciação de todos os PPC seguidamente.

Aprovada a proposição. Assim, o servidor convidado Luciano de Paula Perillo, Coordenador

de Relações Internacionais do IFG e relator da Minuta da Política de Internacionalização do

IFG, apresenta o parecer, que fora aprovado, com cinco abstenções. Para a apresentação do



item 3, o servidor convidado, Vinicius Sousa Ferreira, Coordenador de Ensino Superior da

Proen, toma a fala e faz o relato do parecer do PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia

de Software do Câmpus Inhumas. Parecer aprovado. Para a apresentação do item 5, o

conselheiro Paulo Francinete solicita ao relator Sérgio Botelho que faça o relato de parecer do

PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial Aplicada dos Câmpus

Anápolis/Goiânia. Terminada a fala do conselheiro, o presidente pede ao Pró-Reitor de

Pesquisa e Pós-Graduação, Paulo Francinete, para contextualizar os projetos de curso lato

sensu que estão sendo apreciados no dia, ao que se seguiu longo diálogo entre conselheiros,

visando esclarecer qual seria o melhor encaminhamento para a aprovação dos PPC de pós-

graduação, considerando a ausência de uma política institucional desse nível de ensino.

Finalizado esse momento, conclui-se por continuar a pauta e a apreciação dos projetos e que

os apontamentos sobre uma política de pós-graduação poderão ser feitos oportunamente no

conselho. Assim, o parecer do item 5 fora aprovado. O conselheiro Paulo Francinete faz ainda

o relato do item 6, do PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação, Direitos e

Cidadania do Câmpus Uruaçu, que é aprovado. O presidente logo percebe que houve um

equívoco na convocação, a qual não fora acompanhada dos projetos de curso, mas tão

somente dos pareceres. Sua sugestão ao pleno é que a apreciação dos pareceres restante

seja feita em próxima reunião, bem como a discussão do item 4, Minuta de Alteração da Res.

IFG 011/2011, e se passe à apresentação do CiteLab, item 10. A conselheira Lorena Silva

pede a palavra ao solicitar que o item 9 seja apreciado ainda nesse encontro em virtude da

necessidade de aprovação da inclusão dos 20% de carga horária à distância no projeto do

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Básica e Profissional do

Câmpus Inhumas, para atendimento à Res. 033/2017, o que já é uma demanda antiga do

colegiado do curso. O Diretor de Pesquisa e Inovação, Thiago Alves, convidado para a

reunião, também pede a fala para poder adiantar a apresentação do item 10. Contudo, o

presidente, e com anuência do pleno, entende ser melhor estender o tempo da reunião até às

treze horas e, assim, poder dar continuidade na apreciação dos outros dois PPC. Dessa

forma, o professor Paulo Francinete segue com o item 7, relatando o parecer do PPC do Curso

de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação de Ciências e Matemática, também do Câmpus

Uruaçu. O parecer foi aprovado. Em seguida, a conselheira Lorena Silva apresenta o parecer

do item 9, do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Básica e

Profissional do Câmpus Inhumas. E ele é aprovado. Em seguida, passe-se ao item 10,

apresentação do CiteLab, que fora feita pelo professor Thiago Alves, que mostrou a página

eletrônica do centro no sítio do IFG, comentando sobre aspectos técnicos e institucionais. O

conselheiro Paulo Francinete elogiou a equipe que trabalhou para a construção da proposta,

seguido pelo presidente do conselho e de outros conselheiros, como o professor Marcos

Shliewe, que mencionou a importância de expandir o CiteLab para outras regiões onde o IFG

tem câmpus e, assim, facilitar o acesso de toda a comunidade acadêmica. Sem tempo hábil

para a discussão do item 4, para encerrar a reunião o professor Daniel Silva agradece a

participação de todos e reconhece o esforço feito nesse ano de dois mil e vinte considerando

todas as adaptações que foram necessárias, incluindo a mudança de regimento, que mudou a

presidência do conselho do reitor para o revezamento entre os pró-reitores de ensino,

pesquisa e extensão, bem como a constituição de uma secretaria para o conselho, que passa

a ser assumida pela servidora Nathália Barcelos. E ressalta a importância da autoavaliação

com respeito à atuação de cada um no conselho e o exercício tranquilo da escuta das

reflexões, críticas e contribuições feitas pelo pleno, sempre com o espírito de acolhida, mesmo

que demande tempo e, até, a não conclusão da pauta, visto o papel crucial do Conepex como

sendo o primeiro grande coletivo de reflexão mais profunda das políticas da instituição. Ao

agradecer a presença de todos na última reunião do ano, encerra a sessão ao meio dia e

cinquenta e cinco minutos. Por fim, declaro que eu, Nathália Barcelos, lavrei a presente ata,



que será encaminhada via e-mail institucional aos conselheiros para apreciação e posterior

assinatura no SUAP.
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