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ATA nº 06/2019
Aos cinco dias do mês de setembro de 2019, às 14h15min, membros do Conselho Departamental

3

do Instituto Federal de Goiás/Campus Anápolis se reuniram para deliberarem e discutirem alguns

4

temas, na qual houve participação de 24 (vinte e quatro) participantes, a saber: Os conselheiros,

5

Aline Gomes da Silva, Antonio Carlos Araujo Meireles, Arianny Grasielly Baião Malaquias,

6

Cassiomar Rodrigues Lopes, Claudio Silva Barbosa, Daniel Xavier de Sousa, Danilo José Dálio,

7

Dayanna Pereira dos Santos, Eder Silva de Brito, Frederico de Souza Aleixo, Jacques Elias de

8

Carvalho, Kátia Cilene Costa Fernandes, Lucas Bernardes Borges, Luciane Dias Pereira, Marcos

9

Henrique da Silva, Michele Siqueira, Selma Maria da Silva, Simone Maria Moura Mesquita, Suilei

10

Monteiro Giavara, Thiago Cardoso de Deus, Yara Soares Gomes, Maria Tâmara de Moraes G.

11

Silva, a diretora do campus Elza Gabriela Godinho Miranda e o gerente de pesquisa, pós-

12

graduação e extensão, professor Alessandro Silva de Oliveira. A presidente do conselho iniciou sua

13

fala, cumprimentando a todos e agradecendo o comparecimento na reunião convocada, na

14

sequência passou a palavra à coordenadora acadêmica, professora Michelle Siqueira, que iniciou a

15

apresentação dos seguintes cadastros de projetos de ensino: processo nº 23380.000911/2019-23

16

do projeto de ensino coordenado pela professora Catarina Percinio Moreira da Silva, com o título

17

“Grupo de Percussão”, a ser executado de setembro a dezembro, com uma carga horaria de 28

18

horas. O conselho entendeu como relevante o projeto, aprovando assim a sua realização. Processo

19

nº 23380.000888/2019-77 do projeto de ensino coordenado pelo professor Geraldo Witeze Junior,

20

“Antiguidades nas Redes Sociais” com execução prevista para os meses de setembro a dezembro

21

nas segundas e quintas-feiras, totalizando 54 horas. O conselho entendeu a proposta e considerou

22

importante que o projeto seja executado, aprovando sem ressalvas a sua realização. Processo nº

23

23380.000903/2019-87 do projeto de ensino coordenado pelas professoras Kamylla Pereira Borges

24

e Cláudia Helena dos Santos Araújo, cujo título é: “Educação em tempos de Ofensiva neoliberal”. O

25

projeto tem sua realização prevista para as terças-feiras das 17 às 19horas de setembro a

26

dezembro totalizando 50 horas. O Conselho, após analisar as informações contidas no processo

27

quanto aos objetivos, público a ser atendido e resultados previstos, aprovou sua realização.

28

Processo nº 23380.000902/2019-32 do projeto de ensino de autoria do professor Ronan Santana

29

dos Santos, com o título: “Acompanhamento dos alunos de matemática II da EJA”, executado às

30

quintas-feiras de setembro a dezembro de 2019. O Conselho entendeu que o projeto aprimora o

31

conhecimento no conteúdo proposto, de um público vulnerável e que, portanto é extremamente

32

relevante

33

23380.000909/2019-54 do projeto de ensino da professora Kellen Christina Malheiros Borges, com

34

o título: “Enem 2019”. O projeto conta com 09 (nove) colaboradores e têm como publico alvo, os

35

alunos dos segundos e terceiros anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, visando um

36

reforço no conhecimento dos mesmos para uma maior eficiência no exame nacional. O conselho

37

aprovou sua execução sem ressalvas. Processo nº 23380.000906/2019-11 do projeto de ensino de

38

autoria da professora Christiane Rosa de Paiva, cujo título é: “Curso Educação e Economia

39

Financeira” com vigência de 04 meses, cuja realização se daria de setembro a dezembro. A

a

sua

realização,

sendo

assim

aprovado

por

unanimidade.

Processo

nº
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40

submissão do projeto suscitou alguns questionamentos entre os conselheiros como a ausência de

41

informações quanto à qualificação do palestrante e o alcance de sua participação no referido

42

projeto e que caso vá ministrar integralmente o curso seria pertinente informar sua cidade de

43

residência, foi questionado ainda se a autora do projeto domina o conteúdo proposto para atuar em

44

sua coordenação. Diante do debate e dos questionamentos levantados, o conselho deliberou por

45

solicitar da coordenadora do projeto, maiores esclarecimentos quanto aos pontos levantados,

46

deixando para a próxima reunião prevista para o dia 12/09, a apreciação final do projeto. Processo

47

nº 23380.000907/2019-65 do cadastro de projeto de pesquisa da professora Christiane da Rosa de

48

Paiva, com o título: “Curso AutoCAD 2D”. O projeto visa atender alunos do curso de bacharelado

49

em engenharia civil da mobilidade, ministrados as quintas e sextas-feiras perfazendo uma carga

50

horária total de 48 horas. O Conselho entendeu que o projeto atende demandas existentes dando

51

assim parecer favorável à sua execução. Processo nº 23380.000913/2019-12 do cadastro de

52

projeto de pesquisa apresentado pelo professor Ewerton Rodrigo Gassi, com o título: “Aprendendo

53

com o esporte: Iniciação e treinamento esportivo 4ªedição”, com ministração previstas para terças,

54

quintas e sextas-feiras. O Conselho considerou os bons resultados obtidos nas edições anteriores,

55

aprovando assim a sua execução. Processo nº 23380.000900/2019-43 do cadastro de projeto de

56

pesquisa de autoria da professora Elza Gabriela Godinho Miranda, com o título: “Projeto

57

MaternEJAr – Acolhimento das Mães/Estudantes da Educação de Jovens e Adultos do IFG

58

Câmpus Anápolis”, com vigência de 6 meses. O projeto visa atender alunas da Educação de

59

Jovens e Adultos, que são mães e trazem seus filhos ao campus no período de aula, com

60

atividades que contribuam no melhor aprendizado como aluna e de preparo para uma melhor

61

condução do papel maternal. O conselho considera o projeto relevante, sobretudo em função da

62

vulnerabilidade do púbico beneficiado e nesse sentido defere o pedido de execução do projeto. Na

63

sequência a palavra foi passada para o Presidente da GEPEX, professor Alessandro Silva de

64

Oliveira, que iniciou sua fala com a apresentação dos relatórios finais dos seguintes projetos de

65

extensão: “Laboratório de Educação e Psicologia” que fora proposto pela professora Dayanna

66

Pereira dos Santos; “Mergulho no Ciberespaço@ Inclusão Social e Digital de Jovens e Adultos”,

67

proposto pela professora Kamylla Pereira Borges; “Diálogos com o Oriente”, de autoria da

68

professora Paula Graciano Pereira. Os referidos relatórios foram aprovados em outras instâncias

69

como GEPEX, DAA e Direção Geral e na apreciação aqui no conselho, foram todos chancelados.

70

O professor tratou ainda do projeto de extensão: “IFG Saúde e Movimento: Academia de

71

Ginástica”, proposto pela professora Cristina Gomes de Oliveira Teixeira, este projeto havia sido

72

apreciado neste conselho em reunião no dia 06 de março de 2018 e posterior a sua aprovação foi

73

inserido um parecer da diretoria de ações sociais relatando algumas inconformidades, agora,

74

atendido os questionamentos o processo é apresentado nesta reunião com a informação de que

75

será realizado seu registo junto ao cadastro de ações de extensão do IFG. Em seguida o professor

76

Alessandro apresentou o processo nº 23380.000652/2019-31 de ação de projeto de extensão,

77

proposto pelo professor Luiz Fernando Batista Loja, com o tema: ‘Programação de Computadores e
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78

Jogos”. O conselho ouviu a explanação quanto à carga horária, público alvo, justificativa,

79

metodologia e cronograma de execução, aprovando sua realização, condicionado as ressalvas já

80

feitas pela GEPEX quanto à inclusão da chamada pública e o termo de compromisso dos alunos

81

participantes. Ainda com a palavra, o professor Alessandro apresentou o processo nº

82

23380.000532/2019-33 de cadastro de projeto de pesquisa de autoria do professor Danilo José

83

Dálio, com o título: “Os desafios Politico-Institucionais às Licenciaturas nos Institutos Federais”,

84

previsto para ser executado em 24 meses de agosto de 2019 a agosto de 2021. O projeto trás em

85

seu bojo, a análise favorável de pareceristas externos e da GEPEX, o conselho entende como

86

pertinente avalizar os pareceres, aprovando assim o projeto. Apresentou ainda o processo nº

87

23380.000558/2019-81 de cadastro de projeto de pesquisa proposto pela professora Dayanna

88

Pereira dos Santos com o título: “Autismos, Inclusão e Formação Humana: Mapeamento e estudo

89

sobre a sistematização de práticas pedagógicas na rede pública municipal de Anápolis”, com

90

duração de 36 meses, previsto para ser executado de agosto de 2019 a agosto de 2022. O

91

conselho aprovou o projeto sem ressalvas, depois da leitura da análise feita por pareceristas

92

externos e pela GEPEX. Ainda no âmbito da fala do professor Alessandro foi apresentado as

93

seguintes propostas de ação de extensão: Projeto da professora Aline Gomes da Silva com o título:

94

“First day of immersion in englissh at ifg, campus Anápolis”, registro no suap sob o número

95

23380.000915/2019. O projeto visa ofertar oficinas e minicursos durante a secitec 2019. Projeto

96

das professoras Michelle Siqueira e Elza Gabriela Godinho Miranda com o título: “projeto Cine

97

Clube IFG/SESC”. Ambos foram aprovados, considerando a importância do ensino de idiomas e

98

da integração através do cinema. Concluído a apresentação e análise de processos, a presidente

99

do conselho, passou a palavra à Diretora do Campus, professora Elza Gabriela que tratou do

100

pedido de remoção por interesse da administração da professora Dulcinéia Gonçalves Ferreira

101

Pires, para o campus Senador Canedo. O conselho debateu o assunto sem chegar a um consenso,

102

visto que sua liberação implicaria na redução no número de professores no campus, deixando a

103

área de logística com deficiência de pessoal. Como deliberação o conselho considerou a

104

necessidade de avaliar melhor a questão, deixando para a próxima reunião prevista para o dia 12

105

de setembro, a tomada de uma decisão. A reunião foi encerrada às 17h00min.

106
107
108
109
110
111
112

Anápolis, 16 de setembro de 2019.

Profª. Drª. Maria Tâmara de Moraes Guimarães Silva
Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas
Presidente do conselho

