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

ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Aos oito de outubro do ano de dois mil e vinte e um, a partir das nove horas e quarenta e dois

minutos, realizou-se a quinquagésima segunda reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (Conepex), via webconferência, em caráter extraordinário, com a seguinte pauta: 1.

Informes; 2. Plano de ação geral para o retorno seguro e gradual das atividades presenciais

acadêmicas e administrativas no IFG.  A reunião foi conduzida pelo pró-reitor de Extensão,

Daniel Silva Barbosa, com a participação média de trinta e cinco conselheiros. São eles: Aline

Belo, Ana Elizabete Machado, Audir Costa, Blyeny Alves, Bruno Quirino, Cassiomar Lopes,

Daniel Barbosa, Danielle Costa, Eloisa Ávila, Fabiane Costa,  Fernanda Navarro, Fabrício

Cardoso, Felippe Maciel, Fernando dos Reis, Guenther Almeida, Jacques Elias, José Renato

Masson, Karen Nascimento, Leandro Damacena, Leonardo François, Letícia Vilela, Lucas

Silva, Mara Rodrigues, Marcos Schliewe, Maria Eugênia Sebba, Maria Tâmara de Moraes,

Maria Valeska, Marluce Sousa, Maurílio Miranda, Nisval Guimarães, Samir Arabi, Simone

Araújo, Thaís Amaral, Tiago Romeiro, Vinicius Carvalhaes, Willian Batista. Justificou

a ausência o conselheiro Alexandre Silva Duarte. Participaram ainda os servidores

convidados:  Diego Xavier, Lorena Rosa, Fernanda Alves e Tauã Carvalho. Daniel justifica a

sua presidência na reunião em virtude de férias do presidente anterior, Paulo Francinete, e da

nomeação ainda em andamento de Valeska como pró-reitora de ensino. Dá boas-vindas à

gestão da professora Oneida, cumprimentando a professora Maria Valeska (Pró-reitora de

Ensino), professora Thais (Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação) e o professor Willian

(Pró-reitor de Extensão); também o assistente em administração Diego Silva Xavier (Pró-reitor

de Administração) e informa que Sandra Abadia Ferreira assume nos próximos dias como Pró-

reitora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. Cumprimenta os novos

gerentes GEPEX. Reforça que o Conepex é um espaço de debate, tem papel consultivo nas

questões finalísticas da instituição (ensino, pesquisa e extensão), das políticas e

regulamentos.  Ressalta a necessidade inclusive de apresentação do regimento deste

conselho.  Informa que muitos dos processos se iniciam nas câmaras setoriais, que após

emitirem os pareceres, encaminham-nos ao CONEPEX e, finalmente ao CONSUP. Menciona

que nesta reunião temos a representação dos discentes, docentes, técnicos administrativos.

Destaca que a pauta única é a apreciação do Plano de ação geral para o retorno seguro e

gradual das atividades presenciais acadêmicas e administrativas no IFG, que necessita de

ajustes no texto. Informa que o arquivo foi enviado aos conselheiros, destaca que estamos no

Ensino Remoto Emergencial (ERE), e o retorno será guiado por indicadores de biossegurança.

O plano é organizado por princípios e pressupostos. Destaca que a centralidade do

documento está nas ações e grupos prioritários em conformidade das fases. Ressaltou as

atribuições das comissões locais, como diagnóstico e estudo dos materiais enviados pela

comissão central. Professora Valeska agradece pela acolhida a esse pleno. Convida para o

Diálogos Formativos, cujo tema será sobre a modalidade EJA. Apresenta o professor Tauã, da



área de Educação do Câmpus Itumbiara, que está à frente da Coordenação dos Cursos

EJA/Proen. Solicita ampla divulgação na comunidade acadêmica. Faz o informe sobre o IX

EDIPE, a ser realizado nos dias 12 a 14 de outubro, do qual o IFG é parceiro em todas as

edições. Professora Thaís, do Câmpus Luziânia, cumprimenta a todos e todas, menciona que

tem experiência na pesquisa no âmbito da Biologia, agradece pelo acolhimento. Professor

Willian cumprimenta a todos e todas, se apresenta como professor no Câmpus Senador

Canedo. Convida a todos para o Seminário de Assistência Estudantil, no próximo mês (9 a 11

de novembro). A professora Lorena Rosa, do Câmpus Goiânia Oeste, informa que está

assumindo a Gepex, contudo irá falar como membro do Comitê de Biossegurança. Menciona

que foram realizadas várias reuniões e utilizados documentos da Fiocruz, entre outros, para a

validação dos indicadores, diante dos quais foram construídas 4 fases de evolução para o

retorno da graduação. As fases são identificadas por cores (a fase vermelha, por exemplo,

como a fase de calamidade). Esclarece que a dificuldade do momento é de planejar um

conjunto de ações e que o plano carrega muitas complexidades, mas o objetivo é fazer o

melhor possível no momento. A professora Valeska destaca que o objetivo do documento é

pensar a segurança da vida dos servidores e estudantes, princípio que está apontado na

Resolução 60, de 17 de maio de 2021 (Aprova o Regulamento acadêmico para implantação

do Sistema de Ensino Emergencial (SEE)). O plano apresenta referências e ações, embora

não pormenorize como serão os fluxos de transição entre as fases (estas especificidades

estarão materializadas na reformulação da Res. 60/2021, na qual terá o fluxo do quê e como

fazer). Ressalta que esse plano geral será um documento orientador para os planos de ações

locais. Professora Fabiane agradece a gestão que está encerrando e dá boas-vindas à nova

gestão. Apresenta algumas dúvidas de ordem sanitária e política: ausência de pressupostos

referente à força de trabalho; das inseguranças diante do retorno; questões que impactam

também os servidores nas suas condições a fim de que se sintam seguros; quais os

pressupostos e quais os grupos prioritários. Referente à Res. 60/2021, compreende que esta

não pode ser desvinculada ao ERE, mas então podemos pensar em ensino híbrido? Professor

Leandro ressalta que a instituição não está apartada das demais questões sociais. Menciona

que no Câmpus Cidade de Goiás está tendo um alto índice de transferência de estudantes.

Informa que a UFG aprovou uma data para o retorno, para diminuir o índice de transferência.

Destaca que devemos considerar que a vidas carecem de preenchimento de sentidos. As

indicações das datas serão decorrentes das fases, de acordo com os indicadores, o que é

uma resposta muito vaga. Destaca a necessidade de indicação central da instituição de forma

mais pragmática. Professora Marluce apresenta perguntas da comissão local do Câmpus

Jataí: 1) A Proen nos repassará o resultado do questionário aplicado para nos ajudar no

diagnóstico? 2) Podemos aplicar o nosso questionário? 3) O Comitê fará um documento

editável padronizado para respondermos ou cada câmpus irá criar? 4) As disciplinas que

foram suspensas, devido à prática (estudantes concludentes) já poderão começar de

imediato? Se não, como vamos resolver esses casos? Estamos tendo muita evasão no

terceiro ano. Professora Danielle agradece pelos anos de trabalho de Daniel, e pergunta sobre

como ficarão as bibliotecas quanto aos procedimentos do atendimento ao público,

principalmente no caso dos cursos EJA. Menciona que sentiu falta de um item de discussão

sobre o estágio – externo e interno, ainda que no molde da pesquisa e extensão. Professora

Ana Elizabete destaca que será necessária uma orientação firme referente à vacinação,

considerando as pessoas com postura “negacionista” que não se vacinaram. Professor

Vinicius pergunta sobre as transições entre as fases e o orçamento de adequações. Menciona

a IN do Ministério da Economia sobre retorno ao trabalho presencial. Professor Samir



apresenta a dificuldade com os distanciamentos, considerando os tamanhos das salas de aula

dos câmpus, sendo essa uma realidade a se pensar, visando ainda o momento em que

retornarmos totalmente presencial. Professora Valeska esclarece que do ponto de vista da

Comissão Central não há nenhum desejo de pensar o ensino híbrido. O  retorno das

disciplinas práticas será apenas na fase verde. Menciona que a fase laranja trata do

atendimento presencial dos estudantes que apresentaram dificuldades; gradualmente

podermos ir reinserindo o estudante e os servidores nos espaços de sala de aula. Destaca

que na reformulação da Res. 60/2021 estará incorporado ensino, pesquisa e pós-graduação,

extensão e atividades administrativas. Ressalta que será muito difícil perspectivar uma data

considerando que cada fase está vinculada aos indicadores de biossegurança. Informa que as

instituições que estão indicando datas, as colocam como “desde que os indicadores de saúde

e biossegurança sejam atingidos”. Destaca que na reformulação da resolução constarão as

orientações didático-pedagógicas organizadas pelas fases e indicadores de biossegurança.

Responde a Marluce que não serão enviadas planilhas, pois o dado será para o próprio

câmpus. É necessário que o câmpus pense o próprio câmpus. Professor Daniel ressalta que

vamos ter que responder para a comunidade. Informa a ação civil pública impetrada pelo

Ministério Público, a provavelmente não terá deferimento; há que se respeitar a autonomia

institucional. Ressalta que devemos considerar a segurança pois o IFG não é uma escola

pequena, nesse sentido muitas coisas precisam ser feitas para preparar o retorno. Reafirma

que não teremos o [ensino] híbrido, que o plano prevê atender as ações que serão

emergenciais no momento, para dirimir o impacto em evasão e reprovação. Menciona que

devemos pensar nos desafios como o espaço físico do câmpus, ele próprio é que irá

reconfigurar esse espaço. Destaca que o plano e a reformulação da resolução não é uma

revogação do ERE, ressalta que esta tem o objetivo de dizer para as pessoas que o IFG está

se organizando para uma retomada da presencialidade de forma segura e gradual. Temos um

papel importante de esclarecer e informar as pessoas e também de as vulnerabilidades

educacionais: quais são os alunos mais vulneráveis que precisamos atender e como

atender. Professor Maurilio parabeniza o GT pelo trabalho, avalia a minuta como bem

esclarecedora, contudo pergunta sobre a possibilidade de turmas já vacinados poderem

retornar. Diego responde quanto as questões levantadas sobre orçamento e que a Pró-reitoria

de Administração fará o que for necessário para a realização dos protocolos. Ao ser colocado

em votação, o Plano de ação geral para o retorno seguro e gradual das atividades presenciais

acadêmicas e administrativas no IFG foi aprovado por unanimidade. Como encaminhamento

da reunião, foi constituído um Grupo de Trabalho para a Reformulação da Resolução IFG n°

60/2021, com participação da Câmara de Ensino - Valeska, Ana Elizabete, Vinicius

Carvalhaes, Karen Cristina, Fernando dos Reis, Maurilio  e Lucas; da Câmara de Extensão:

Willian, Bruno Quirino, Eloisa Aparecida, Danielle; da Pesquisa e Pós-Graduação: Thaís

Amaral. A presenta ata fora rascunhada pela pedagoga Fernanda Alves, que acompanhou a

reunião, e revisada posteriormente pela assistente em administração Nathália Barcelos. O

texto será encaminhado via e-mail institucional aos conselheiros para apreciação e posterior

assinatura no SUAP.
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