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REUNIÃO DO CONSELHO DEPARTAMENTAL

ATA 08/2016

1

Aos 22 dias do mês setembro de 2016 às 15h: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 20 (vinte) conselheiros, a saber: Alessandro Rodrigues e

5

Silva, Ângela Custodia Guimarães Queiroz, Antonio borges Junior Antonio

6

Carlos Araujo Meireles, Cláudio Barbosa de Souza, Daniel Silva Barbosa,

7

Daniel Xavier de Sousa, Eder Silva de Brito, Gracielle Oliveira Sabbag

8

Cunha, Kellen Christina Malheiros Borges, Lidiane de Lemos Soares Pereira,

9

Lucas Bernardes Borges, Luciano Nunes da Silva, Maria Tâmara de Moraes

10

G. Silva, Reynaldo Zorzi Neto, Thársis Souza Silva, Valéria Conceição Mouro

11

Costa, Wemerson Martins Medeiros, Weslley Pinheiro Barreto, da chefe de

12

Gerência, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão professora Elza Gabriela

13

Godinho Miranda e da professora Cláudia Helena dos Santos Araújo.

14

A presidente do Conselho abriu os trabalhos, cumprimentando a todos,

15

apresentando na sequência alguns informes, como a informação de que não

16

haverá recursos para divulgação do processo seletivo para ingresso aos

17

cursos da instituição e que, portanto a criatividade e as redes sociais serão

18

fundamentais para o êxito do processo.

19

Na sequência passou a palavra à professora Cláudia Helena dos

20

Santos Araújo que apresentou para deliberação do conselho, as tratativas

21

para que o campus Anápolis, seja o polo regional do “Mestrado em Educação

22

Profissional e Tecnológica em Rede Nacional-ProFEPT”. Após uma

23

explanação detalhada sobre o processo que envolve seis campi e doze

24

professores do IFG, de explanar sobre a relevância e importância para o

25

câmpus Anápolis em sediar esse núcleo e da vantagem em qualificar

26

servidores na modalidade Strico-sensu, o conselho por unanimidade aprovou

27

o uso do campus Anápolis, como núcleo regional do referido projeto.

28

A professora Elza Gabriela, como gerente da GEPEX, apresentou a

29

situação atual de alguns processos de projetos de pesquisa, que estão em

30

trâmite no setor, Entre eles está o processo da Professora Dayanna Pereira

31

dos Santos que ainda não obteve os pareceres necessários a despeito da

32

viabilidade de sua realização, com o intuito de agilizar o seu andamento, as

33

professoras Paula Graciano e Lidiane de Lemos se prontificaram em fazer

34

essa análise para emissão dos pareceres e o conselho deliberou por se

35

manifestar sobre o processo em data oportuna. A professora Elza apresentou

36

ainda, a prestação de contas de dois processos de projetos de pesquisa que

37

beneficiou com bolsa dois discentes, os documentos comprobatórios foram

38

considerados insatisfatórios o que fez com que o conselho aprovasse por 11

39

a prestação de contas, com a condição de serem incluídos novos

40

comprovantes de gastos, houve um voto por sua aprovação no seu estagio

41

atual e ainda sete abstenções.

42

Ainda no âmbito da GEPEX foi apresentado o projeto do prof. Luis

43

Guilherme, que segundo a gerente, trata-se de um subprojeto(um anexo) de

44

um projeto mais amplo que já foi aprovado e que segue em andamento. Com

45

a explanação feita o conselho considerou que não há necessidade de uma

46

nova tramitação sendo, portanto aprovado.

47

Por fim a gerente tratou de quatro processos aprovados externamente e

48

que segundo a mesma, aguarda de seus idealizadores, documentos que

49

comprovem se tratar do mesmo projeto em análise.

50

A palavra foi passada para o professor Luciano Nunes, que apresentou

51

o processo do aluno Rafael Alencar Pereira, que pede em seu bojo a

52

prorrogação do prazo de integralização do curso, o professor fez uma

53

explanação sobre o caso manifestando-se favoravelmente, o processo

54

apresenta um parecer da CORAE que igualmente manifesta por sua

55

prorrogação, o conselho, portanto ratificou o pedido por unanimidade.

56

A presidente trouxe na sequência para o debate, o processo do

57

professor Newton da Rocha Nogueira, que preiteia mudança de regime de

58

trabalho de 20 horas para Dedicação Exclusiva, diante das decisões

59

contraditórias quanto ao deferimento desse tipo de pedido, o Conselho

60

decide favoravelmente, ciente que o referido processo permanecerá parado

61

em instância superior, aguardando uma definição do MPOG a respeito do

62

assunto.

63

Por fim a presidente apresentou o processo da professora Selma Maria

64

da Silva que pede prorrogação no prazo de licença para capacitação. Após

65

um amplo debate, com posições divergentes no âmbito do conselho, os

66

conselheiros decidiram abordar o assunto em uma nova oportunidade

67

quando cada conselheiro estará mais embasado quanto à legalidade da

68

solicitação e quando serão definidas as normativas para licença para o

69

próximo ano.
A presidente encerrou os trabalhos as 18: 55
.

Anápolis, 22 de setembro de 2016.

Paula Graciano Pereira
Presidente

