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MEMÓRIA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO – Reunião Ordinária do Conselho Departamental das Áreas Acadêmicas 007/2020

Data: 01/7/2020 Início: 17h10

Local: Ambiente Virtual, através do sistema Google Meet

2. PARTICIPANTES:

Alecia Maria Gonçalves, Alessandro Siqueira da Silva, Carina Ferreira, Cristiane Alvarenga Rocha Santos, Fabiana

Gomes, Guilherme Ferreira Santos, Gustavo Henrique Almeida Quirino, Gustavo Louis Henrique Pinto, Hiuri Fellipe Santos dos

Reis, Juliana Paula Squinca, Laudelina Braga, Leonardo Teles Lima, Mara Rúbia Ângelo Ribeiro, Marcos Alfonso Spiess,

Mauricio Vicente Cruz, Maurílio Humberto Rodrigues Miranda, Rafael Castro Rabelo, Rafaela Clara Campos Figuerêdo, 

Pereira Faria, Tatielih Pardim de Oliveira Xavier, Thiago Braz da Silva, Vilma França Monteiro, Viviane Bessa Ferreira, Wolney

Heleno de Matos.

3. PAUTA:

1. Apreciação e aprovação: Projeto de pesquisa intitulado Práticas como Componente Curricular na Formação de Futuros

Professores de Química: Desafios na Constituição da Identidade Docente.

2. Apreciação e aprovação: Plano Anual de Capacitação dos Servidores Docentes (vigência 2020/2 e 2021/1).

4. DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS

4.1 - Apreciação e aprovação: Projeto de pesquisa intitulado Práticas como Componente Curricular na Formação de Futuros

Professores de Química: Desafios na Constituição da Identidade Docente.

O projeto, até o início da reunião, não possuía pareceristas. A apresentação do projeto foi feita pela professora Fabiana

Gomes. 

Após a apresentação foram realizadas as seguintes propostas:

- Proposta 1: Encaminhar o projeto para votação e posteriormente anexar o parecer dos pareceristas ao processo.

- Proposta 2: Escolher dois ou três pareceristas para apresentar um parecer na próxima reunião e em seguida encaminhar

para a votação.

- Proposta 3: Após a escolha dos Pareceristas na reunião de hoje, será dado o prazo para análise e parecer que são de

sete dias e em seguida será realizada a votação do projeto pelo Google Forms e esta votação será registrada em forma

de Memória de Reunião Extraordinária do Conselho Departamental. (PROPOSTA ESCOLHIDA POR ESTE CONSELHO).

- Pareceristas escolhidos: Mauricio Vicente Cruz, Wolney Heleno de Matos e Mara Rúbia Ângelo Ribeiro. 

4.2 - Apreciação e aprovação: Plano Anual de Capacitação dos Servidores Docentes (vigência 2020/2 e 2021/1).

Há uma indicação de que haverá um Plano Anual de Capacitação dos Servidores Técnicos-Administrativos, que passará

pela análise e votação do ConCâmpus. Existe um direcionamento para que haja um Plano Anual de Capacitação dos Servidores do

Câmpus Uruaçu, tanto para Docentes como para Técnicos-Administrativos. Como ainda não existe um documento que norteia

as capacitações de todos os servidores, o Plano Anual de Capacitação dos Servidores Docentes deverá ser apreciado por este

Conselho. O cronograma do Plano deverá ser atualizado.



O Plano Anual poderá ser aplicado diante do cenário atual de Pandemia, selecionando os aptos a se capacitar, mas no

momento não será garantido o direito ao afastamento.

A proposta de Plano Anual foi apresentada a este Conselho pelo presidente da reunião o professor Maurílio Humberto

Rodrigues Miranda.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto fez três sugestões:

1. Reavaliar a pontuação do tempo de serviço com o objetivo de se ter uma concorrência mais equilibrada.

2. Não atribuir nota na comprovação de inserção social do IFG e que este Conselho faça esta avaliação.

3. O tempo na instituição como efetivo deve ser considerado para pontuação. 

O professor Gustavo Henrique Almeida Quirino citou a dificuldade da área da Engenharia Civil em ter professores

afastados para capacitação. Atualmente quatro professores estão afastados, o que traz impactos na administração do conteúdo das

aulas do curso.

O professor Marcos Alfonso Spiess lembrou que o afastamento para capacitação é um direito do servidor e por isso precisa

verificar a melhor forma de atender este direito e garantir uma quantidade de professores suficientes para ministrar o conteúdo do curso.

Fez ainda a sugestão de alterar o trecho do item 5.2: "será eliminado automaticamente do processo seletivo" para "poderá ser

eliminado do processo seletivo após a análise do CONDEP". A flexibilização deste item foi proposta pois alguns professores não

conseguem cumprir suas atribuições devido a um problema de forma maior.

O professor Guilherme Ferreira Santos sugeriu não utilizar a palavra "poderá", sugerida pelo professor Marcos Alfonso

Spiess, no item 5.2 e sim elaborar um texto que deixe claro que o professor que for responsabilizado por não cumprir suas atribuições

será eliminado do processo seletivo.

O professor Wolney Heleno de Matos lembrou que em Planos de Capacitação anteriores foi feita a seleção de afastamento

por área e que há autonomia do IFG para fazer esta seleção. E defendeu que a seleção por tempo de serviço deve ser mantida da forma

como foi apresentada na planilha da proposta do Plano.

A professora Fabiana Gomes fez uma proposta de texto para resolver a questão de pontuação para afastamento por área:

O candidato só poderá se afastar para capacitação desde que na sua área tenha 50% de professores efetivos.

A professora Viviane Bessa Ferreira sugeriu que fosse uma porcentagem mínima por área em particular na área técnica.

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda acrescentou na sugestão da professora Fabiana Gomes a menção no

texto da anuência da área do professor que concorre pelo afastamento para capacitação. O professor concorrente deveria entregar um

documento de permissão com as assinaturas dos professores da área.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto sugeriu que todos façam suas propostas de alteração do texto do Plano e

apresentem na próxima reunião e que sejam selecionados dois membros deste Conselho para receberem estas propostas. Após a

aceitação desta proposta por todos foram escolhidos os seguintes membros: Fabiana Gomes, Guilherme Ferreira Santos e Gustavo

Henrique Almeida Quirino.

Ao término da reunião o professor Maurílio Humberto Rorigues Miranda solicitou a composição de uma banca de

pareceristas para avaliar o processo do Núcleo de Pesquisa Sustenta IF: "Sustentabilidade, Tecnologias e Educação", com foco

em desenvolvimento sustentável, que será votado na próxima reunião deste Conselho que ocorrerá no dia 05/08/2020. Pareceristas

selecionadas: Alecia Maria Gonçalves, Juliana Paula Squinca, Laudelina Braga e Tatielih Pardim de Oliveira Xavier.

4. ASSINATURAS (eletrônicas)

Nome Representação

Alecia Maria Gonçalves Docente

Alessandro Siqueira da Silva Docente

Carina Ferreira Técnico-Administrativo

Cristiane Alvarenga Rocha Santos Docente

Fabiana Gomes Docente

Guilherme Ferreira Santos Docente

Gustavo Henrique Almeida Quirino Docente

Gustavo Louis Henrique Pinto Docente

Hiuri Fellipe Santos dos Reis Docente
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