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Aos vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, a partir das nove horas e trinta

minutos, realizou-se a quadragésima primeira reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (Conepex), via webconferência. A reunião teve como pauta: 1. Informes; 2.

Recomposição das câmaras setoriais; 3. Minuta de Alteração da Resolução 011/2011; 4.

Minuta da Política de Pós-Graduação do IFG. Adicionalmente à convocação, por solicitação da

Pró-Reitoria de Ensino, incluiu-se o item 5. PPC Técnico Integrado do Ensino Médio em

Transporte de Cargas na modalidade EJA – Câmpus Anápolis. 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, Alexandre Duarte, Aline Belo Alves, Audir da Costa, Blyeny Alves,

Bruno Quirino, Cassiomar Lopes, Charlise Fortunato, Eduardo Rezende, Fabiane Oliveira,

Gustavo Pinto, Jacques Elias de Carvalho, John Carlos Ribeiro, José Renato Masson, Karen

Costa, Leonardo François, Marcos Schliewe, Maria Eugênia Sebba, Maria Tâmara de Moraes,

Mariana Nóbrega, Marluce Sousa, Maurílio Miranda, Nisval Ferreira, Oneida Irigon, Paulo

Francinete, Samir Arabi, Sérgio Botelho, Simone Araújo, Thiago Hilário, Valéria Silva, Vinicius

Carvalhaes, Vinícius Duarte, Wesley Pimenta. Justificaram ausência os conselheiros: Leandro

Damascena e Suzane Ribeiro Milhomem, por motivo de férias; Manoel Napoleão, em virtude

da troca da chefia de DAA do Câmpus Jataí. Participaram como convidados os conselheiros

suplentes do segmento docente, Dagmar Bezerra e Felippe Maciel. O presidente inicia a

reunião dando boas-vindas a todos nesse novo ano e abre espaço para os colegas pró-

reitores apresentarem seus informes. Da Proex veio o informe que teve mais requisições de

esclarecimento, em virtude da migração do programa institucional Permanência Conectividade

para o Alunos Conectados, do Governo Federal, que visam atender os estudantes que

necessitam de recursos para se conectar à internet durante o Ensino Remoto Emergencial

(ERE). Professor Daniel, também pró-reitor de extensão, faz a escuta e fornece informações

que podem orientar a comunidade durante a transição dos programas, e especialmente no

que diz respeito ao contato que a equipe de cada câmpus precisa ter com os discentes para

não gerar exclusão de nenhum que necessite do serviço. Paulo Francinete comenta sobre a

questão orçamentária, também apontada por Daniel, visto a LOA 2021 ainda não ter sido

aprovada pelo Congresso Nacional, o que traz impactos significativos ao IFG; e, por causa

disso, a gestão, em reunião anterior, solicitou à PROAD que os pagamentos de bolsas fossem

priorizados. Ele complementou informando sobre a contratação da Biblioteca Virtual, que já

está disponível para todos e cujo link, para conhecimento e divulgação, deixou no chat

(https://www.ifg.edu.br/bibliotecas?showall=&start=12). Por fim, Daniel esclarece que, dos dois

milhões de reais necessários para funcionamento da instituição, temos recebido apenas

setecentos mil reais. Ele passa para o terceiro ponto de pauta, 3. Minuta de Alteração da Res.

011/2011, e chama o GT para um breve relato do processo que culminou nas propostas, feitas



por meio de consulta pública, que agora devem ser aprovadas pela plenária do Conselho.

Entrementes, o conselheiro Samir Arabi pede esclarecimentos sobre em quais situações

podem ser publicados regulamentos e resoluções que envolvam ensino, pesquisa e extensão

sem passar pelo pleno do CONEPEX. Daniel explica que existem duas origens ordinárias para

os documentos institucionais, a primeira sendo a via de regra, que é a construção colegiada,

que passa pelas instâncias como CONEPEX e CONSUP; e a segunda, aquela feita pela

política da gestão. Samir pontua que não entende como se dá esse processo e Vinicius

Carvalhaes pontua que é preciso se atentar ao que diz a Res. 011/2020, do regulamento do

conselho, que é de prerrogativa do pleno pautar e deliberar sobre as questões que passam

pelas Câmaras Setoriais. Daniel responde que é legítimo que o pleno, caso deseje, possa

solicitar à Reitoria que os documentos que não foram discutidos por ele sejam pautados para

esse fim. Samir pontua, por exemplo, a portaria normativa que reorganiza os colegiados de

curso, publicada recentemente, e a Portaria Normativa do CiteLab. Ao que é respondido pela

pró-reitora de ensino, Oneida Irigon, seguida de Paulo Francinete, pró-reitor de pesquisa e

pós-graduação. Depois de esclarecimentos adicionais, Daniel manifesta a importância de que

o grupo esteja atento a esses casos para que as discussões sejam trazidas para o pleno, e

até mesmo seja construído um documento que regulamente a solicitação dessas pautas.

Segue-se com a apresentação do relato do GT, que é conduzida pelo convidado, professor

Daywes Pinheiro, diretor de pós-graduação. Professora Fabiane, membra do GT, pontua sobre

a necessidade de sempre lançar mão do relatório nas discussões pois ele contém o rol legal

que norteou o trabalho da equipe bem como os esclarecimentos feitos às perguntas oriundas

da consulta pública. Iniciado o processo de manifestação do pleno, houve dúvidas e

esclarecimentos de ambas as partes – pleno e GT – e ainda um longo diálogo sobre a melhor

forma de encaminhar a aprovação da minuta. Por fim, dois encaminhamentos ficaram

destacados – um pela presidência e outro pelo conselheiro Marcos Schliewe, quais sejam,

respectivamente: encaminhar a minuta para uma discussão em plenárias a serem marcadas; e

aprovar a minuta no atual estado de construção. Por maioria absoluta e um voto contrário, a

primeira proposta prevalece. Vinicius Duarte propõe que as plenárias sejam em maior número

de encontros com menor duração, o que é bem-recebido pelo presidente. Logo segue-se para

o item 4 da pauta, Minuta da Política de Pós-Graduação, cuja apresentação é feita também

pelo professor Daywes. Após consulta ao pleno, considerando a aprovação do parecer, Daniel

faz o encaminhamento, com anuência de todos, de deixar a apreciação da política em si para

próxima reunião. E, assim, passa-se à apreciação do item 5, PPC Técnico Integrado do Ensino

Médio em Transporte de Cargas na modalidade EJA – Câmpus Anápolis, apresentado pela

pró-reitora de ensino, Oneida Irigon, e é aprovado por unanimidade. Por fim, Marcos Schliewe

manifesta no chat o pedido de que esses itens sejam discutidos em sessões únicas e que

comecem mais cedo, sugestão acatada pelo presidente. Ao agradecer a presença de todos e

manifestar pesar pelas vítimas da Covid-19, inclusive um colega nosso, encerra a sessão ao

meio dia e trinta 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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