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1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO – Reunião Extraordinária do Conselho Departamental das Áreas

Acadêmicas 009/2020

Data: 12/8/2020 Início: 16h40              Término: 19h05

Local: Ambiente Virtual, através do sistema Google Meet

2. PARTICIPANTES:

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

Gomes, Gustavo Louis Henrique Pinto, Hiuri Fellipe Santos dos Reis, João Henrique Correa Cardoso, Juliana

Paula Squinca, Laudelina Braga, Leonardo Teles Lima, Lucilene Aparecida Santos, Marcos Alfonso Spiess, Maria

Eduarda Rogado Reis, Mauricio Vicente Cruz, Maurílio Humberto Rodrigues Miranda, Rafael Castro

Rabelo, 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 de:

    - Plano Anual de Capacitação (Continuação reunião anterior);

    - Grupo de Pesquisa SustentaIF (Processo 23377.000728/2020-11);

    - Ação de extensão institucional IFG Uruaçu: Ação de extensão: construção de EPIs – máscaras de tecido

contra propagação do covid – 19 (Processo 23377.000762/2020-95); e

    - Regularização da Vida Acadêmica (Processo 23377.000683/2020-84).

4. DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS

4.1 - Apreciação e Aprovação de:

    - Plano Anual de Capacitação (Continuação reunião anterior);

O professor Wolney Heleno de Matos fez a proposta de elaborar uma declaração de não participação

do Plano Anual de Capacitação Docente para os conselheiros que estão participando das discussões de sua elaboração.

O professor Rafael Castro Rabelo concordou com esta proposta e acredita que o membro que queira concorrer ao

afastamento deverá se abster das discussões de elaboração do presente Plano. O professor Gustavo Louis Henrique

Pinto sugeriu, junto com a professora Fabiana Gomes, que o membro que concorrer não deve participar das discussões a

contar da aprovação da proposta supracitada.

O professor Mauricio Vicente Cruz sugeriu que em caso de membro que não se manifestou nesta reunião

sobre sua intenção em concorrer e se inscrever no Edital deve ter sua inscrição indeferida. O professor Marcos Alfonso

Spiess concorda com esta proposta.

A professora Viviane Bessa Ferreira acredita que o membro que tem a intenção de concorrer ao Plano não

deveria participar nem como ouvinte das discussões de construção do Edital.

Proposta 1: Caso algum membro deste Conselho, seja titular ou suplente, seja parte interessada no

processo do Plano Anual de Capacitação, a representatividade será exercida como ouvinte, sem direito a voz ou voto,

inclusive abstenções.



Proposta 2: O membro deste Conselho que queira se inscrever no processo seletivo do Plano Anual de

Capacitação não deve participar da pauta de discussões de elaboração do Edital nem como ouvinte.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto fez a defesa da proposta 1, com o argumento de que a reunião

deste Conselho é pública, sendo aberta para que todos tenham acesso as informações discutidas.

O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda disse que será acrescentado ao Edital um item que trata

do indeferimento da inscrição de conselheiro, titular ou suplente, que participou das discussões e construção do Plano

Anual de Capacitação caso se inscreva no processo seletivo.

Proposta 1: 14 votos.

Proposta 2: 1 voto.

Abstenções: 1 voto.

A discussões sobre os Fatores de Ponderação da tabela de pontuação da Jornada de Trabalho Docente foi

retomada a partir dos itens do tipo de atividade de Extensão.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto fez a sugestão de retirada do item "Orientação de Projeto de

Extensão" por nunca ter presenciado esse tipo de orientação na prática e propôs um limite máximo na pontuação do item

"Planejamento e Regência de Aulas em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)".

O professor Marcos Alfonso Spiess fez a proposta de que a hora-aula do Curso FIC tenha o mesmo Fator de

Ponderação que o item "Planejamento e Regência de Aulas" da categoria Ensino, passando a pontuação de 2 para 4. O

professor Gustavo Louis Henrique Pinto dialogou sobre a proposta apresentada dizendo que os cursos FIC podem ser

ministrados em tempos diferentes, por exemplo, ser ministrado em 4 semanas ou em 16 semanas, mesmo possuindo a

mesma carga horária. Após esta discussão o professor Marcos Alfonso Spiess retirou sua proposta.

Permaneceu a seguinte proposta: No item "Planejamento e Regência de Aulas em Cursos de Formação

Inicial e Continuada (FIC)" será alterada a contabilização pontos de Hora-aula para Carga-horária. 

A professora Fabiana Gomes sugeriu igualar os Fatores de Ponderação do item "Auditoria/Coordenação de

Projeto de Extensão" ao item "Auditoria/Coordenação de Projeto de Ensino", que teria 6 pontos de Fator de Ponderação.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto defendeu que os itens tem pesos diferentes, dizendo que para coordenar um

Projeto de Extensão há muita burocracia, principalmente se envolve processo de aquisição de materiais. São várias

atividades administrativas que exigem muito trabalho do coordenador. A professora Laudelina Braga também concorda

com o professor Gustavo. Os professores Gustavo Louis Henrique Pinto, Marcos Alfonso Spiess e Laudelina Braga

defenderam a permanência dos 8 pontos para o item. O professor Maurílio Humberto Rodrigues Miranda defendeu a

proposta da professora Fabiana Gomes.

Proposta 1 -  8 pontos: 10 votos.

Proposta 2 - 6 pontos: 3 votos.

Abstenções: 1 voto.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto fez a proposta de que se faça a separação das várias categorias

de Extensão para que seja mais justa a pontuação atribuída, pois dependendo do tipo de Ação de Extensão o Projeto

exigirá mais trabalho do Coordenador. Sugeriu-se a criação de itens para essas ações e que a "Coordenação de Projetos

de Cursos FIC" tenha 8 pontos de Fator de Ponderação e demais modalidades terão 4 pontos. (PARECER CONDEP:

APROVADO)

A professora Laudelina Braga propôs que o item "Participação em Projeto de Extensão" também

seja dividido como FIC e demais modalidades de ações de Extensão, seguindo a proposta do

item "Auditoria/Coordenação de Projeto de Extensão". (PARECER CONDEP: APROVADO)

Após várias discussões foi feita a proposta de contabilizar pontos por horas nos itens a seguir:

- Auditoria/Coordenação de Projeto de Extensão: a cada 10 horas de participação será atribuído 1 ponto.

- Participação em Projeto de Extensão: a cada 20 horas de participação será atribuído 1 ponto. 

Em seguida foi proposto não se separar as categorias de Ações de Extensão e a contagem de pontos não

será mais por projeto e sim por horas de ações realizadas.



O professor Marcos Alfonso Spiess fez a proposta de que a contagem de pontos seja feita por Hora-aula

Semestral nos itens "Planejamento e Regência de Aulas" da categoria Ensino e nos itens  "Planejamento e Regência de

Aulas em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)", "Auditoria/Coordenação de Projeto de Extensão"

e "Participação em Projeto de Extensão na tentativa de valorizar os trabalhos das duas categorias.

O professor Hiuri Fellipe Santos dos Reis sugeriu alterar o Fator de Ponderação dos itens "Planejamento e

Regência de Aulas" da categoria Ensino e do item "Planejamento e Regência de Aulas em Cursos de Formação Inicial e

Continuada (FIC)" da categoria Extensão, de 2 para 0,1 ponto.

Os itens da categoria Extensão ficaram com os seguintes Fatores de Ponderação após a aprovação  deste

Conselho:

- Planejamento e Regência de Aulas em Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC): 0,05 ponto. 

- Auditoria/Coordenação de Projeto de Extensão: 0,1 ponto.

- Participação/Orientação em Projeto de Extensão: 0,05 ponto.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto sugeriu a alteração dos nomes dos itens da categoria de

Produção Acadêmica e Cultural, obtendo a concordância dos demais membros deste Conselho:

- "Autoria de Livro" para "Autoria de Livro em Editora com Corpo Editorial"; e

- "Autoria de Capítulo em Livro" para "Autoria de Capítulo em Editora com Corpo Editorial".

Após algumas discussões foi decidido acrescentar alguns itens na Categoria de Produção Acadêmica e

Cultural, detalhando o item "Publicação de artigo em periódicos Qualis A ou B". Todos serão pontuados por artigo,

conforme seguem os seguintes itens e Fatores de Ponderação:

- Artigo em Periódico especializado que possua classificação A1 ou A2 em alguma área de avaliação no

WebQualis da CAPES: 8 pontos.

- Artigo em Periódico especializado que possua classificação B1 ou B2 em alguma área de avaliação no

WebQualis da CAPES: 4 pontos.

- Artigo em Periódico especializado que possua classificação B3, B4 ou B5 em alguma área de avaliação no

WebQualis da CAPES: 2 pontos.

- Artigo em Periódico especializado que possua classificação C... em alguma área de avaliação no

WebQualis da CAPES e periódicos não indexados: 1 ponto.

Foi alterado o item "Organização de Livros, Dossiês, Publicado com ISBN" para "Organização de Livros,

Dossiês, Publicado com ISBN com Corpo Editorial". Os pontos serão contados por publicação e foi definido como Fator

de Ponderação 1 ponto.

O professor Gustavo Louis Henrique Pinto sugeriu alterar o item "Apresentação de Trabalho, Palestra e

Mesa Redonda" para "Apresentação de Trabalho". O professor Marcos Alfonso Spiess defendeu esta proposta, dizendo

que os eventos de Palestra e Mesa Redonda podem ser classificados como Ações de Extensão.

O professor Marcos Alfonso Spiess fez a proposta de desmembrar o item "Apresentação de Trabalho",

conforme seguem os itens e Fatores de Ponderação:

- Apresentação de Trabalho com publicação em anais de congresso: 2 pontos.

- Apresentação de Trabalho sem publicação em anais de congresso: 1 ponto.

O professor Hiuri Fellipe Santos dos Reis sugeriu que tenha um item que pontue os eventos de Palestras e

Mesas Redondas, que foi definido como "Palestras/Mesas-Redondas". Será pontuado por apresentação, sendo atribuído

1 ponto como Fator de Ponderação. 

O professor Marcos Alfonso Spiess sugeriu montar uma comissão, composta por alguns membros deste

Conselho, para elaborar uma proposta dos itens da Tabela de Jornada de Trabalho Docente do Plano Anual, que ainda

faltam passar por discussões e avaliações e trazer na próxima reunião deste Conselho para discussões finais e decisão.

Foram escolhidos os professores Gustavo Louis Henrique Pinto, Hiuri Fellipe Santos dos Reis e Marcos Alfonso Spiess.

As demais pautas foram adiadas para a próxima reunião.



        5. 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

Fabiana Gomes - Titular Docente

Gustavo Louis Henrique Pinto - Titular Docente

Hiuri Fellipe Santos dos Reis - Titular Docente

João Henrique Correa Cardoso - Titular Docente

Juliana Paula Squinca - Titular Docente

Laudelina Braga - Titular Docente

Leonardo Teles Lima - Titular Técnico-Administrativo

Lucilene Aparecida Santos - Titular Discente

Marcos Alfonso Spiess - Titular Docente

Maria Eduarda Rogado Reis - Titular Discente

Mauricio Vicente Cruz - Titular Docente

Maurílio Humberto Rodrigues Miranda - Titular Docente

Rafael Castro Rabelo - Titular Docente

Tatielih Pardim de Oliveira Xavier - Titular Docente

Thiago Braz da Silva - Titular Técnico-Administrativo

Vilma França Monteiro - Titular Docente

Viviane Bessa Ferreira - Titular Docente

Wolney Heleno de Matos - Titular Docente

    6. ENCERRAMENTO

Secretária da Reunião: Carina Ferreira
Presidente da Reunião: Maurílio Humberto Rodrigues

Miranda




