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MEMÓRIA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO – Reunião Ordinária do Conselho Departamental

das Áreas Acadêmicas 004/2021

Data: 05/05/2021 Início: 16h30    Término: 18h10

Local: Ambiente Virtual, através do sistema Google Meet

2. PARTICIPANTES:

Alecia Maria Gonçalves, Alessandro Siqueira da Silva, Carina Ferreira, Clara Campos

Figuerêdo, Érika Mendes Barroso, Fabiana Gomes, Guilherme Ferreira Santos, Gustavo

Henrique Almeida Quirino, Gustavo Louis Henrique Pinto, Hiuri Fellipe Santos dos Reis,

Janice Alves Gomes, Juliana Paula Squinca, Laudelina Braga, Leonardo Teles

Lima, Marcela Ferreira Matos, Marcos Alfonso Spiess, Maria Eduarda Rogado

Reis, Maurílio Humberto Rodrigues Miranda, Tatiana de Oliveira Zuppa Neto, Tatielih

Pardim Oliveira Xavier, Thiago Braz da Silva, Vilma França Monteiro, Wolney Heleno de

Matos.

3. PAUTA:

1. Aprovação Relatório Final do projeto de ensino (Re)contos orais e escritos de

narrativas femininas, do Edital PROEN 28/2020;

2. Aprovação dos Relatórios Finais dos Projetos de Ensino 2020/2;

3. Apreciação das propostas de Projetos de Ensino 2021/1;

4. Análise e aprovação do pedido de prorrogação de afastamento para cursar

Doutorado Processo nº 23377.000466/2021-75;

Inclusão de pauta:

1. Regularização de vida acadêmica Giselle Xavier de Freitas;

2. Esclarecimento Wolney; e 

3. Projetos de extensão.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda iniciou a reunião dando as

boas vindas a todos os presentes e informando que esta é a primeira reunião do Conselho

deste ano letivo. Informou também que ocorreu a recomposição do Conselho

Departamental com mudanças de membros docentes e haverá também de membros discentes

ingressantes. Haverá, em breve, uma reunião com o Colegiado de Áreas Acadêmicas para

tratar desta recomposição.

Após a convocação desta reunião surgiram algumas pautas a serem

acrescentadas. O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda solicitou a todos a inclusão

das pautas a seguir: 

1. Projetos de extensão;



1. Projetos de extensão;

2. Regularização de vida acadêmica; e 

3. Esclarecimento Wolney.

As inserções das pautas foram aprovadas. Em seguida o professor Marcos Alfonso

Spiess iniciou as apresentações das primeiras pautas conforme segue:

4 .1 - Aprovação Relatório Final do projeto de ensino (Re)contos orais e escritos de

narrativas femininas, do Edital PROEN 28/2020;

Processo nº: 23377.000945/2020-19. Docente: Charlene Steplany Marylin

Meneses de Paula. Nome do Projeto: (Re)contos orais e escritos de narrativas

femininas. Parecerista: Marcos Alfonso Spiess. 

Este projeto foi aprovado pelo Edital da PROEN nº 28/2020. O relatório final

precisa passar pela aprovação deste Conselho para que seja emitido os certificados dos alunos

participantes. Após a aprovação o processo seguirá para a Reitoria, onde será realizada a

certificação. 

O professor Marcos Alfonso Spiess fez a apresentação do Relatório Final, que

relatou a metodologia, os participantes, e o período de realização do projeto. Após a

apresentação foi realizada a votação. DECISÃO CONDEP: Relatório Final do Projeto e

Parecer do Projeto APROVADOS SEM RESSALVAS.

4.2 - Aprovação dos Relatórios Finais dos Projetos de Ensino 2020/2;

O professor Marcos Alfonso Spiess fez a apresentação dos Relatórios Finais dos

seguintes Projetos de Ensino, relatando brevemente as metodologias, os participantes e os

períodos nos quais foram realizados, conforme segue:

Processo nº: 23377.000540/2020-72. Docentes: Ciandra Augusta Araujo e Hiuri

Fellipe Santos dos Reis. Nome do Projeto: Preparatório para OBMEP. DECISÃO

CONDEP: Relatório Final do Projeto APROVADO SEM RESSALVAS.

Processo nº: 23377.001101/2020-87. Docente: Maria Aparecida de Oliveira

Borges. Nome do Projeto: Nas trilhas da argumentação: eu, autor. DECISÃO

CONDEP: Relatório Final do Projeto APROVADO SEM RESSALVAS.

Processo nº: 23377.001116/2020-45. Docente: Lidiaine Maria dos Santos. Nome

do Projeto: A compostagem como ferramenta de aprendizagem para o 2º ano do

EM. DECISÃO CONDEP: Relatório Final do Projeto APROVADO SEM

RESSALVAS.

Processo nº: 23377.001115/2020-09. Docentes: Alécia Maria Gonçalves

e Fabiana Gomes. Nome do Projeto: Oficinas de metodologias ativas para os

licenciandos em química. DECISÃO CONDEP: Relatório Final do Projeto

APROVADO SEM RESSALVAS. 

Processo nº: 23377.001119/2020-89. Docente: Janice Alves Gomes. Nome do

Projeto: Ler, compreender e produzir textos multimodais. DECISÃO CONDEP: A

solicitação de Prorrogação para Conclusão do Projeto foi

APROVADA conforme cronograma proposto para 2021/1.

Observação: A professora Janice Alves Gomes solicitou a prorrogação do prazo para o

término do projeto, pois devido a vários motivos, ela não conseguiu concluir no prazo

previsto no cronograma. 

4.3 - Apreciação das propostas de Projetos de Ensino 2021/1;

O professor Marcos Alfonso Spiess fez a apresentação dos projetos de ensino que

foram submetidos ao Edital do DAA a serem realizados neste primeiro semestre letivo e propôs

montar subcomissões para cada projeto, compostas por dois membros deste Conselho, para a

realização de análise e emissão de parecer. Após as manifestações de vários membros ficaram

definidas as subcomissões conforme segue:

Processo nº: 23377.000474/2021-11. Docente: Maria Aparecida de Oliveira

B o r g e s . Nome do Projeto: Nas trilhas da argumentação: eu,



B o r g e s . Nome do Projeto: Nas trilhas da argumentação: eu,

autor. Subcomissão: Janice Alves Gomes e Marcela Ferreira Matos.

Processo nº: 23377.000478/2021-08. Docente: Tatielih Pardim de Oliveira Xavier.

Nome do Projeto: Eletroquímica em uma abordagem

CTS. Subcomissão: Guilherme Ferreira Santos e Tatiana de Oliveira Zuppa Neto.

Processo nº: 23377.000482/2021-68. Docentes: Hiuri Fellipe Santos dos Reis e

Renatha Candida da Cruz. Nome do Projeto: Meninas

Cientistas. Subcomissão: Marcos Alfonso Spiess e Vilma França Monteiro.

Processo nº: 23377.000483/2021-11. Docente: Pablo Henrique de Jesus. Nome

do Projeto: Introdução ao Estudo do Mitos. Subcomissão: Fabiana Gomes e

Marcos Alfonso Spiess.

Processo nº: 23377.000484/2021-57. Docente: Hiuri Fellipe Santos dos Reis.

Nome do Projeto: Matemática Básica. Subcomissão: Laudelina Braga e Maurílio

Humberto Rodrigues Miranda.

Processo nº: 23377.000485/2021-00. Docente: Flávio Antonio dos Santos. Nome

do Projeto: Ilustração da Física. Subcomissão: Gustavo Henrique Almeida Quirino

e Maurílio Humberto Rodrigues Miranda.

Processo nº: 23377.000486/2021-46. Docentes: Alécia Maria Gonçalves

e Fabiana Gomes. Nome do Projeto: ABF e ABP: uma abordagem para o ensino de

química. Subcomissão: Tatielih Pardim de Oliveira Xavier e Leonardo Teles Lima.

4.4 - Análise e aprovação do pedido de prorrogação de afastamento para cursar

Doutorado. Processo nº 23377.000466/2021-75;

Processo nº: 23377.000466/2021-75. Interessado: Maycon Pereira de Souza.

Informações do processo: Prorrogação do afastamento para cursar Doutorado.

Justificativas: O pedido de prorrogação se dá devido a dificuldade em se programar

a parte computacional do tema da tese. O prazo adicional solicitado é de um ano, de

01/08/2021 a 31/07/2022. A licença atual terminará em 31/07/2021.

Análise e discussões:  Em primeira análise o professor Maurílio Humberto Rodrigues

Miranda verificou que a documentação anexada ao processo está correta e esclareceu

que já existe um professor substituto, que foi contratado para ministrar os conteúdos das

disciplinas da área do professor solicitante. O professor Maurílio esclareceu a todos que

há uma vaga para afastamento, mas não houve inscritos no Edital do Plano Anual de

Capacitação Docente. Após alguns esclarecimentos e discussões foi realizada a votação.

DECISÃO CONDEP: APROVADO. 

4.5 - Regularização de vida acadêmica (inclusão de pauta);

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda fez o relato da situação do

seguinte processo:

O Processo nº: 23377.000056/2021-24 da interessada Giselle Xavier de Freitas foi

analisado e aprovado na Reunião Ordinária deste Conselho Departamental nº 002/2021. Foi

definido que ela seria matriculada na disciplina de Artes do curso Técnico em Comércio,

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que se faria a busca das ementas e Planos

de Ensino da disciplina de Matemática para estudar compatibilidade entre a matriz anterior e a

matriz atual. O processo retornou para o DAA e o professor Hiuri Fellipe Santos dos Reis,

juntamente com a professora Juliana Paula Squinca, coordenadora do curso Técnico em

Comércio, realizaram a avaliação das disciplinas de Matemática. O parecer e o despacho do

processo estão prontos e informou que a aluna cursará as disciplinas de Artes e de Matemática

IV, da matriz do curso Técnico em Comércio - EJA. E para que o processo tenha continuidade

será necessário passar pela oficialização deste Conselho. 

O professor Marcos Alfonso Spiess relatou que não foi feito o encaminhamento

sobre como a aluna faria o Estágio Curricular Supervisionado. O professor sugeriu que o

Estágio seja feito com a supervisão de um professor da área de informática. A aluna também

deverá protocolar certificados de atividades complementares, que serão analisados pela

Coordenação do Curso Técnico em Comércio. DECISÃO CONDEP: APROVADO. 



4.6 - Esclarecimento Wolney (inclusão de pauta); e

O professor Wolney Heleno de Matos pediu esclarecimentos quanto a contratação

recente de uma professora substituta, pois pelo que soube ela teve conduta duvidosa em uma

contratação anterior e por isso o contrato não foi renovado na época. O professor gostaria de

saber como o Departamento de Áreas Acadêmicas fará o acompanhamento do desempenho

profissional da docente tendo em vista o que ocorreu durante a contratação passada. 

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda esclareceu que a

professora substituta foi contratada para ministrar os conteúdos da professora Charlene

Steplany Marylin Meneses de Paula, que está de afastamento médico de 60 dias e que poderá

ser prorrogado. Assim que o atestado da professora foi apresentado o Departamento entrou em

contato com o RH do Câmpus para saber se tinha uma lista de candidatos aprovados em

processo seletivo de professores substitutos e solicitou a contratação o mais breve possível.

Verificou-se que a lista de um processo seletivo anterior ainda estava vigente e foi feito o

aproveitamento desta lista para realizar a contratação. 

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda fez relatos de alguns problemas

envolvendo professores substitutos e que algumas situações são imprevisíveis. Mas quando

algum professor falta é necessário recompor o quadro o mais rápido possível para não

prejudicar os alunos.

O professor Guilherme Ferreira Santos entendeu a preocupação do professor

Wolney e acredita que as bancas de seleção de professores substitutos deveriam ser

compostas por membros deste Conselho e além da análise técnica da aula didática deve ser

feita uma análise político-pedagógica. O professor defendeu a atitude da gestão, pois se um

novo processo seletivo for realizado com uma lista vigente de candidatos aprovados,

esses candidatos poderão entrar com mandado de segurança para garantir o direito a vaga.

A professora Vilma França Monteiro concordou com a preocupação dos

professores Guilherme e Wolney e relatou que presenciou a situação ocorrida envolvendo a

professora substituta, na vigência do contrato anterior, e que a professora apresentou um

comportamento preocupante. Entendeu a atitude da gestão em se preocupar em aproveitar a

lista vigente para contratar a professora para não deixar os alunos sem aulas.

O professor Wolney Heleno de Matos esclareceu que entende a gestão e sabe

que não poderia ter sido diferente, já que existem os procedimentos legais a serem seguidos

para a contratação. A intenção do pedido de esclarecimentos foi alertar a gestão para a

possibilidade de novos acontecimentos envolvendo a professora.

4.7 - Projetos de extensão (inclusão de pauta).

A professora Fabiana Gomes fez a apresentação dos dois Projetos de Extensão

especificados a seguir:

Processo nº: 23377.000360/2021-71. Docente: Fabiana Gomes. Projeto de

Extensão: Curso de formação continuada para professores de ciências com foco na

experimentação.

Informações do Projeto: O curso atenderá a demanda levantada pelos gestores dos Colégios

de Ensino em Período Integral (CEPI) Aeroporto, da cidade de Uruaçu, e Joaquim Taveira, em

Niquelândia, os quais, por meio de ofício enviado à Direção do IFG, campus Uruaçu, apontaram

a necessidade de formar seus professores de ciências ao exercício e planejamento de

atividades práticas direcionadas a uma nova disciplina adicionada ao currículo do ensino

fundamental II, chamada de Práticas Experimentais, e à implantação de laboratórios de

ciências. O objetivo geral desta ação de extensão é formar os professores de ciências com foco

na experimentação, dando-lhes ferramentas para desenvolver atividades práticas na nova

disciplina. Uma das propostas do curso é que ao final da capacitação as participantes criem

uma apostila com os experimentos que serão utilizados durante as aulas da disciplina de

Práticas Experimentais. Este material será usado quando o laboratório estiver pronto. 

DECISÃO CONDEP: APROVADO.



Processo nº: 23377.000480/2021-79. Docente: Renatha Candida da Cruz.

Projeto de Extensão: Meninas Cientistas: educação, protagonismo e enfrentamento

às violências de gênero.

Informações do Projeto: O objetivo geral desta ação de extensão é promover a popularização

da ciência por intermédio de ações de extensão que possibilitem o empoderamento e o

reconhecimento de potenciais individuais e coletivos, nas mais diferentes áreas do

conhecimento, por parte de meninas e mulheres que residem em Cavalcante e Uruaçu,

municípios localizados no Estado de Goiás. O Projeto Meninas Cientistas proporcionará a

propositura de metodologias de ensino de Engenharia Civil, Geoprocessamento, Literatura,

Química, Raciocínio Lógico, Robótica e Virologia. Para além das oficinas, o Projeto ambiciona

possibilitar a elaboração de caminhos dialogados e plurais com a sociedade, a incentivar o

empoderamento e o protagonismo juvenil, além da popularização da ciência no Norte e

Nordeste de Goiás

DECISÃO CONDEP: APROVADO.

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda encerrou a reunião

agradecendo a presença dos membros deste Conselho e parabenizando a todos pelos

trabalhos realizados.

4. ASSINATURAS (eletrônicas)

Nome Representação

Alecia Maria Gonçalves - Suplente Docente 

Alessandro Siqueira da Silva - Titular Docente

Carina Ferreira - Secretária Técnico-Administrativo

Clara Campos Figuerêdo - Titular Discente

Érika Mendes Barroso - Titular Técnico-Administrativo

Fabiana Gomes - Titular Docente

Guilherme Ferreira Santos - Suplente Docente

Gustavo Henrique Almeida Quirino - Titular Docente

Hiuri Fellipe Santos dos Reis - Titular Docente

Janice Alves Gomes - Titular Docente

Juliana Paula Squinca - Titular Docente
Laudelina Braga - Titular Docente

Leonardo Teles Lima - Titular Técnico-Administrativo

Marcela Ferreira Matos - Suplente Docente

Marcos Alfonso Spiess - Titular Docente

Maria Eduarda Rogado Reis - Titular Discente

Maurílio Humberto Rodrigues Miranda - Titular Docente

Tatiana de Oliveira Zuppa Neto - Titular Docente

Tatielih Pardim Oliveira Xavier - Titular Docente

Thiago Braz da Silva - Titular Técnico-Administrativo

Vilma França Monteiro - Titular Docente

Wolney Heleno de Matos - Titular Docente

4. ENCERRAMENTO

Secretária da Reunião: Carina Ferreira
Presidente da Reunião: Maurílio

Humberto Rodrigues Miranda
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