MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGIA
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS ANÁPOLIS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS
CONSELHO DEPARTAMENTAL

REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

ATA 02/2016

1

Aos 03 dias do mês de março de 2016 às 14h:15min, membros do

2

Conselho Departamental do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Anápolis se

3

reuniram para deliberarem e discutirem alguns temas, na qual houve

4

participação de 14 (catorze) representantes dos segmentos docente, e

5

técnico-administrativo, a saber: Wemerson Martins Medeiros (Presidente em

6

Substituição), Antonio Carlos Araujo Meireles (Coordenação de Apoio

7

Administrativo) e os docentes: Sandro Safadi, Alessandro Rodrigues e Silva,

8

Sergio Silva Filgueira, Poliane Vieira Nogueira, Lucas Hoffmann Greghi

9

Kalinke, Lorena Ribeiro Melo, Weslley Pinheiro Barreto, Rangel Gomes

10

Godinho, Luciano Nunes da Silva, Reynaldo Zorzi Neto, Valéria Conceição

11

Mouro e Maria de Oliveira Vaz dos Santos.

12

O presidente do Conselho em substituição, Wemerson Martins

13

Medeiros, deu início a reunião às 14h:15min. Apresentando o resultado final

14

do processo de afastamento para capacitação docente. O resultado suscitou

15

um acalorado debate, uma vez que ele difere do resultado preliminar em que

16

a professora Michele Siqueira aparecia indeferida, e a professora Luciane

17

Dias Pereira do 1º lugar obtido preliminarmente, passa a condição de

18

indeferida. As alterações ocorreram após recursos impetrados pelos

19

candidatos, baseado na resolução 011 e no memorando circular nº

20

01/DAA/IFG/Anápolis/2016. Após inúmeros questionamentos e dúvidas, o

21

relatório final com a ordem de classificação foi mantido por dez votos, tendo

22

03 conselheiros optando pela abstenção, por considerarem que não há

23

elementos para manter o resultado final, por erros de caráter judicial e por

24

avaliarem que houve vícios nas decisões tomadas nas diversas instâncias,

25

trazendo prejuízo aos candidatos.

26

Foi esclarecido que a professora Luciane Dias Pereira, indeferida no

27

resultado final, sairia de licença por arranjo na área de curso, contemplando

28

ainda a professora Simone Maria Moura e o professor Lucas Hoffmann

29

Greghi Kalinke.

30

Na sequência o presidente fez uma explanação sobre os arranjos para

31

afastamento de docente para capacitação pelas áreas, o professor Sandro

32

Safadi, considera positivos esses arranjos, mais resalta a necessidade de

33

aprofundar esse debate para que não haja prejuízos de algumas áreas em

34

detrimento de outras.

35

Com a palavra o professor Alessandro Rodrigues e Silva que

36

apresentou a minuta do regulamento dos colegiados de cursos, sendo lida

37

para o conselho. Foram feitas varias pausas para esclarecer e tirar dúvidas

38

dos presentes.

39

A reunião finalizou-se às 18h: 55min.
Anápolis, 04 de março de 2016.

Wemerson Martins Medeiros
Presidente em Substituição do Conselho

