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 ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Aos treze de maio do ano de dois mil e vinte e um, a partir das nove horas e trinta minutos,

realizou-se a quadragésima quarta reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

(Conepex), via webconferência, com a seguinte pauta:   A.   Aprovação da proposição de

agenda de reuniões e pautas para o ano de 2021; B.  Parecer do Relatório do Grupo PET

(Programa de Ensino Tutorial) - Câmpus Itumbiara. C.  Apreciação da Minuta de Alteração da

Resolução IFG 011/2011 - Regulamento para afastamento de servidores do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás cursar Pós-Graduação Stricto Sensu e Estágios

de Pós-Doutorado. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conepex, Paulo Francinete

Silva Júnior, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e secretariada pela técnica administrativa

Nathália Barcelos, com a participação de trinta e nove conselheiros, quais sejam: Aleir Tenório,

Alexandre Duarte, Aline Belo Alves, Ana Elizabete Barreira, Audir Costa, Blyeny Alves, Bruno

Quirino, Cassiomar Lopes, Daniel Barbosa, Danielle Pereira, Eduardo Rezende, Fabiane

Oliveira, Fernanda Keley, Fernando dos Reis, John Carlos Ribeiro, Leandro Damasceno,

Leonardo François, Letícia Vilela, Lorena Oliveira, Marcos Schliewe, Maria Eugênia Sebba,

Maria Tâmara de Moraes, Mariana Nóbrega, Marluce Sousa, Maurílio Miranda, Oneida Irigon,

Renato Naves, Sâmara Matos, Samir Arabi, Sérgio Botelho, Simone Araújo, Suzane

Milhomem, Thiago Hilário, Vinicius Carvalhaes, Wesley Pimenta. Justificaram ausência os

conselheiros: Vinicius Duarte, Gustavo Louis e Jacques Elias. A professora Ingrid Aline

Gonçalves substituiu a conselheira Charlise Fortunato e o professor Felippe Maciel, o

conselheiro Tiago Romeiro. Participou como convidado o conselheiro suplente do segmento

docente Thiago Cazarim. O presidente inicia a reunião dando boas-vindas nominalmente a

cada um dos presentes no momento da abertura e, ainda, pede a aprovação de alteração da

pauta que consiste na exclusão do item 2.B em virtude de um desentendimento de

comunicação sobre a prontidão do parecer e, assim, a inclusão de indicação de conselheiro

ou conselheira para compor o grupo de trabalho central responsável pela discussão da

jornada docente (Portaria IFG n° 1800/2020), solicitação feita pelo coordenador do GT ao

Gabinete da Reitoria e encaminhado ao Conepex. Aprovada a alteração. Logo após, Paulo

abre espaço para os informes dos pró-reitores, e Oneida é a primeira a falar e anuncia que o

relatório do estudo feito sobre o Sistema de Ensino Emergencial (SEE) já está pronto e em

breve será divulgado. Em seguida, Daniel convida a todos para acompanharem e participarem

do Extensiona, com atividades ainda no período vespertino e noturno, com rodas de conversa

sobre a extensão no IFG e sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade. Também

convida para participarem da programação do Festival de Artes, que acontecerá entre os dias

18 e 20 de maio. Paulo, por sua vez, informa sobre a publicação dos editais de incentivo aos

servidores para participarem de evento científico e tecnológico (PIPECT), aos estudantes

apresentarem trabalho em evento científico e tecnológico (PAECT); de incentivo à tradução

para língua portuguesa e publicação de artigos de servidores do IFG (PIPART) e, por fim, os



da iniciação científica e tecnológica (PIBIC/PIBITI) do ciclo 2021-2022. Ao inquirir se mais

algum membro quer apresentar informes, Nathália pede a licença para comunicar sobre a

Eleição CIS 2021, responsável por eleger os novos membros que comporão a Comissão

Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos Administrativos do IFG, cujo edital já fora

publicado e para o qual ela pede a divulgação nos campus bem como a sensibilização para

inscrição de candidaturas e participação na votação. Thiago Hilário faz um indicativo de pauta

para a próxima reunião, de que o Conepex se manifeste a respeito dos cortes orçamentários

feitos pelo Governo Federal a exemplo do que tem feito a UFG e quais são os impactos que

isso pode acarretar nas atividades do Instituto. Solicitação acatada pelo presidente o qual

alerta que esse tema vai ser incluso nos encaminhamentos do item A da pauta e, não

havendo mais manifestações, com o início desse ponto, ele vai lendo cada um dos itens

constantes da sugestão de pautas e reuniões para o ano de 2021. Concomitantemente, faz a

composição ou recomposição de vários grupos de trabalho (GT), quais sejam: Minuta de

Política de Ingresso do IFG: Vinicius Carvalhaes, Alex Cunha, Leandro Damasceno, Sérgio

Botelho, Bruno Quirino; aguardar retorno do coordenador do GT, Alex. Portaria Normativa nº

24/2020 - Regulamenta o funcionamento do Centro de Referência em Pesquisa e Inovação –

CiteLab: Maria Tâmara (coordenadora), Blyeny e Vinicius Carvalhaes. Diretrizes Curriculares

para os Cursos de Pós-Graduação: Marcos (coordenador), Fabiane, Felippe Maciel, Thiago

Hilário. Minutas das Políticas de Pesquisa e de Inovação: Vinicius Carvalhaes, Suzane,

Sâmara Matos, Sérgio Botelho, com a participação do Diretor de Pesquisa e Inovação, Prof.

Thiago Eduardo. Adequação da Resolução Nº 36/2018 - Regulamento para concessão de

bolsas de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento, inovação e intercâmbio: Fabiane,

Renato Prado (coordenador), Lorenna, Luciano de Paula (a convidar). Minuta - Revisão da

Resolução 29/2016 - Regulamento das Sessões de Colação de Grau, Expedição e Registro

de Diplomas dos Cursos Superiores de Graduação do IFG: Fernando, Audir (coordenador),

Wesley. Finalizando esse primeiro item da pauta, encaminhou-se que o documento finalizado

será compartilhado pela secretaria com o pleno para acompanhamento das pautas e das

reuniões. Quanto ao item B, indicação de conselheiro ou conselheira para compor o grupo de

trabalho central responsável pela discussão da jornada docente (Portaria IFG n° 1800/2020),

o conselheiro Samir Youssif Wehbi Arabi se prontifica a representar o conselho no grupo.

Chegando ao último ponto de pauta, realizam-se as discussões atinentes à apresentação das

sugestões coletadas por meio da consulta pública feita para a Minuta de Alteração da Res.

IFG  011/2011. De início, Paulo comunica a participação do professor Daywes Pinheiro, diretor

da Diretoria de Pós-Graduação, o qual ficou incumbido de fazer os registros das deliberações

e a redação assentada dos artigos. Paulo também pactua com o pleno sobre a melhor forma

de conduzir a leitura e encaminhamento das sugestões. Até o final da reunião, conseguiu-se

alinhar os Art. 1º ao 7º, deliberando-se, ao cabo, de marcar outra reunião especificamente para

continuação desse documento. E, em acordo com a manifestação de vários conselheiros, o

presidente marca um encontro extraordinário para o dia 21 de maio, sexta-feira, às nove horas

da manhã, conforme solicitado pelo pleno, de iniciar as reuniões mais cedo. Outra deliberação

final foi a de confirmar a reunião ordinária do dia 25 de maio, e ambas convocações serão

encaminhadas pela secretaria brevemente. Desta forma, encerra-se a plenária ao meio dia e

trinta e três minutos. Por fim, declaro que eu, Nathália Barcelos, lavro a presente ata, que será

encaminhada via e-mail institucional aos conselheiros para apreciação e posterior assinatura

no SUAP.
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