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1

Aos 08 dias do mês de junho de 2016 às 15h: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 20 (vinte) representantes dos segmentos docente, discente e

5

técnico-administrativo, a saber: Wemerson Martins Medeiros, Antonio Carlos

6

Araujo Meireles, Sandro Safadi, Alessandro Rodrigues e Silva, Alan de

7

Freitas Oliveira, Marcelo Ferreira Milhomens, Raul Pedro de Barros Batista,

8

Bruno Sousa Coelho, Camilla Gomes Nascimento Borges, Gracielle Oliveira

9

Sabbag Cunha, Kellen Christina Malheiros Borges, Lorena Ribeiro Melo,

10

Luciano Nunes da Silva, Maria de Oliveira Vaz dos Santos,Weslley Pinheiro

11

Barreto Lucas Bernardes Borges, Valéria Conceição Mouro Costa, Reynaldo

12

Zorzi Neto, Poliane Vieira Nogueira, Marcos Antonio de Carvalho Rosa,

13

Fredson Liarte Viana França

14

Pesquisa e Extensão-GEPEX.

15

e Elza Gabriela Godinho como Gerente de

O presidente em exercício do Conselho, Wemerson Martins Medeiros,

16

abriu

os

trabalhos,

cumprimentando

a

todos

e

repassando,

sem

17

protelamentos, a palavra ao professor Reynaldo Zorzi Neto, para que na

18

condição de Coordenador do Curso de Ciências Sociais, explanasse sobre a

19

proposta oriunda do NDE relativa à mudança do curso de Ciências Sociais,

20

do período vespertino para o período noturno.

21

O Coordenador apresentou diversos argumentos como o fato da alta

22

evasão, da baixa procura e, sobretudo pela constatação de que os

23

candidatos às vagas são em sua maioria, trabalhadores que não tem

24

condições de fazer o curso no período em vigor.

25

O professor Raul, questionou o fato da proposta de mudança de turno

26

não vim acompanhada de propostas que alterem a metodologia e a matriz

27

curricular do curso, uma vez que a mudança resultaria em um novo público

28

com interesses e particularidades diferente do público ora atendido.

29

O professor Sandro ponderou que a responsabilidade pela crise da qual

30

o curso é vitima, passa pela precariedade na atuação do setor de

31

comunicação do câmpus, bem como pela chefia de departamento que não

32

observa os números da evasão, para buscar identificar suas causas. Ele

33

defende ainda que as licenciaturas passem a ser bi-institucionais, uma vez

34

que essa evasão e baixa procura, se observa também em outras instituições

35

de ensino.

36
37

Após outras falas que avalizavam as anteriores, foram colocadas em
votação, as seguintes propostas:

38

1- rejeita-se a proposta de mudança de turno.

39

2- Aprova-se a mudança, condicionando essa decisão à reformulação

40

do curso até agosto do corrente ano, atendendo assim a resolução nº

41

02/2015 do CNE/MEC.

42

Os conselheiros, de forma unanime optaram pela segunda proposta,

43

que posteriormente será encaminhada ao CONEPEX/CONSUP que tem a

44

prerrogativa de avalizar a mudança.

45

Na sequência a palavra foi passada para a Gerente de Pesquisa e

46

Extensão, Elza Gabriela que tratou de projetos de alunos no âmbito do

47

PAECT, que necessitam de auxílio financeiro para que sejam viabilizados. O

48

Conselho considerou que, uma vez que os parcos recursos para as

49

atividades discente foram em reunião da Direção Geral, rateado entre os

50

Coordenadores de cursos, cabem a estes avaliarem a possibilidade de

51

conceder o referido valor solicitado nos projetos.

52

A gerente apresentou ainda o andamento da programação para o

53

aniversário do campus a ser realizada no dia 24 de junho no estacionamento

54

externo do campus Anápolis.

55

A reunião se encerrou às 16h45min.

Anápolis, 08 de junho de 2016.

Wemerson Martins Medeiros
Presidente em substituição

