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REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

ATA 03/2016

1

Aos 05 dias do mês de abril de 2016 às 14h:35min, 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 16 (dezesseis) representantes dos segmentos docente,

5

discente

6

Medeiros(Coordenador Acadêmico) Paula Graciano Pereira(Chefe do DAA),

7

Antonio Carlos Araujo Meireles (Coordenação de Apoio Administrativo), os

8

docentes: Sandro Safadi, Alessandro Rodrigues e Silva, Sergio Silva

9

Filgueira, Poliane Vieira Nogueira, Lucas Hoffmann Greghi Kalinke, Valéria

10

Conceição Mouro, Maria de Oliveira Vaz dos Santos, Alan de Freitas Oliveira,

11

Marcelo Ferreira Milhomens, Poliane Viera Nogueira, Raul Pedro de Barros

12

Batista, Lidiane de Lemos Pereira e Michele Siqueira.

e

técnico-administrativo,

a

saber:

Wemerson

Martins

13

A presidente do Conselho, Paula Graciano Pereira, deu início à reunião,

14

informando que para o primeiro semestre de 2016, teremos 08 bolsas

15

remuneradas para atendimento de monitoria. Foram debatidas no âmbito do

16

conselho as áreas disciplinas a serem atendidas.

17

Na sequência a presidente tratou de PROCAP, informando que o

18

montante de R$ 19.000,00 (dezenove mil) foi descentralizado para ser

19

administrado pelo próprio campus e que, portanto seria necessário debater

20

os critérios a serem utilizados para atendimento aos docentes interessados

21

uma vez que a equipe dos Recursos Humanos iria definir os critérios para

22

atendimento do corpo técnico. Após amplo debate, ficou definido em regime

23

de votação que esse debate ficaria restrito ao RH. Foram 12 votos favoráveis

24

a esse encaminhamento, 01 voto para que o conselho debatesse o assunto e

25

02 abstenções.

26

Definido os temas supracitados, a professora Michele Siqueira

27

representando a GEPEX (a mesma deixou a gerência do setor, dia 14 de

28

março de 2016), apresentou Projetos de Pesquisa dos seguintes professores:

29

- Projeto de Pesquisa do professor Luis Guilherme Resende de Assis, cujo

30

projeto contava com a análise de três pareceristas todos favoráveis a

31

execução do projeto, o Conselho, portanto apenas ratificou, aprovando a

32

execução do mesmo.

33

- Projeto de Pesquisa do professor Alessandro Silva de Oliveira, em que dois

34

pareceristas foram favoráveis à execução e um contra. O conselho ratificou a

35

decisão da maioria autorizando sua execução.

36

Foram apresentados ainda, projetos de pesquisa para serem

37

continuados uma vez que já haviam sidos aprovados em processos seletivos,

38

sendo todos avalizados nesta reunião.

39

Os projetos de Pesquisa são dos Professores:

40

- Paula Graciano Pereira;

41

- Lidiane de Lemos Soares Pereira;

42

- Lucas Hoffmann Greghi Kalinke;

43

- Sandro de Oliveira Safadi;

44

Foram apresentados ainda projetos de Pesquisa dos professores

45

Antonio Borges Júnior e Cláudia Helena dos Santos Araujo, no entanto, como

46

os referidos processos ainda não contavam com os pareceres necessários e

47

ainda não expirou esse prazo, o conselho decidiu por aguardar posicionando-

48

se em um outro momento.

49

Na área de extensão, foram apresentados projetos dos professores

50

Luis Guilherme Resende de Assis e Lidiane de Lemos Soares Pereira,

51

ambos aprovados pelo conselho.

52

Foi apresentado ainda, demanda da professora Suzana Lopes de

53

Albuquerque que preiteia a prorrogação no prazo de execução do seu projeto

54

de pesquisa que se encerraria dia 16/04/2016, o conselho decidiu pela

55

aprovação pelo tempo máximo de um ano e meio.

56

A reunião finalizou-se às 16h: 45min.
Anápolis, 05 de Abril de 2016.

Paula Graciano Pereira
Presidente

