
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES 

VIII Reunião de 2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data: 24 de abril de 2020;

Horário: das 9h às 12h30min;

Local:  webconferência, com participações através do link: meet.google.com/uej-sjoj-qid 

2 - PARTICIPANTES

Adriana dos Reis Ferreira, Aline Silva Barroso, Amaury França Araujo, Ana Lúcia Siqueira de Oliveira, Andreia Alves do

Prado, Cleberson Pereira Arruda, Daniel Silva Barbosa, Elza Gabriela Godinho Miranda, Jerônimo Rodrigues da Silva

(Presidente), José Carlos Barros Silva, Luciano dos Santos, Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais, Maria Betânia

Gondim da Costa, Maria de Lourdes Magalhães, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Paulo Francinete Silva Junior,

Reginaldo Dias dos Santos, Reinaldo de Lima Reis Junior, Sandro Ramos de Lima, Thiago Gonçalves Dias e Tiago Gomes

de Araújo. Secretária: Gerley Lopes Cardoso.

3 - PAUTA

1) Informes;

2) Apreciação das memórias das reuniões do Codir de 16 e 20/03/2020 e 13 e 16/04/2020;

3) Apresentação parcial da pesquisa com os alunos sobre as condições de acesso à internet;

4) Diálogo inicial sobre os possíveis cenários de atuação durante e após o período de suspensão do calendário acadêmico.

4 - DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS

4.1 - Informes Gerais

Reitor: 1) Boas-vindas aos presentes; 2) Apresentação de dados do cenário epidemiológico Nacional e Estadual da COVID-19: a) Decreto
do Governo de Goiás com flexibilização mediante cumprimento de protocolo com suspensão de aulas até 30 de maio; b) Necessidade de
pensar ações institucionais para o pós-pandemia; 3) Reunião do comitê Operativo de Emergência do Ministério da Educação (COE/MEC):
a) Expectativa de alteração no calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); 4) Posse de novos Reitores: o Presidente do
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), através de Ofício nº
96/2020, solicitou ao Secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec)/MEC esclarecimentos acerca da posse dos
novos reitores dos Institutos Federais do Acre – IFAC; Rio Grande do Norte – IFRN e Santa Catarina – IFSC respectivamente, bem como
o andamento do processo eleitoral ocorrido no CEFET RJ, que também aguarda resolução; 5) Portaria nº 17/2016, que trata da Jornada de
Trabalho Docente: proposta com alterações tramita no MEC.

Pró-Reitora de Ensino: 1) Parecer que trata da reorganização dos calendários escolares e da realização de atividades pedagógicas não
presenciais durante o período de pandemia da Covid-19”: o Conselho Nacional de Educação (CNE) lançou Edital para consulta pública até
23/04 e a proposta de Parecer será votada na próxima semana; 2) Enem: a) MEC adia versão digital do Enem para 22 a 29/11/2020; b)
Alteração na regra para isenção de taxa de inscrição:  todos os candidatos que têm direito à isenção terão o benefício, mesmo sem o
solicitar.

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: 1) Mestrado Profissional em Artes em Rede Nacional (ProfArtes): o Instituto Federal de Goiás
(IFG) foi uma das instituições aprovadas para integrar a Rede Prof-Artes. A aprovação veio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que chancelou a expansão da Rede com a imediata incorporação de novas instituições. Com isso, o
IFG poderá ofertar curso de mestrado profissional na área de Artes. O primeiro edital, segundo a Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC), que é responsável por gerir o Prof-Artes, pode ser lançado ainda este ano; 2) GT Ações de Prevenção e combate ao
Coronavírus: a) Encaminhamento de ofício ao Conselho Regional de Química solicitando a Anotação de Função Técnica para os
profissionais dos Câmpus que serão responsáveis pela produção de álcool em gel e álcool 70; b) Cada câmpus deve dialogar com a
Vigilância Sanitária do Município e verificar os procedimentos para doação do álcool; c) Ação junto à Comunicação Social da Reitoria com



elaboração de formulário para informar as ações de prevenção: está disponível e há necessidade de preenchimento para sistematização
dos dados; 3) Requerimento encaminhado à Proppg com requisição de análise de Regime de Exceção à Resolução Consup 36/2018: a)
Esclarecimentos ao Colegiado; b) Proppg se manifestará pela aplicação da legislação vigente e pelo encaminhamento ao Presidente do
Consup; 4) Conif publicou edital para seleção de projetos de pesquisa e/ou extensão da Rede Federal voltados ao combate da COVID 19:
a) Cada Instituição poderá apresentar até  04 projetos com limite de 500 mil reais no total; b) Proppg e Proex publicaram a chamada
publica nº 6 para a pré-seleção das propostas realizada por Comissão de avaliação designada; c) Foram apresentadas 15 propostas, das
quais 4 serão encaminhadas até o dia 28/04 para a Comissão Nacional do Conif.

Pró-Reitor de Administração: 1) Retorno sobre as aquisições de álcool em gel para a Instituição: estão disponíveis para todos os
câmpus e reitoria; 2) Impressão de rótulos para as embalagens de álcool em gel: cada câmpus deve fazer seu processo por compra direta
em razão da economicidade; 3) Bolsas para comunidade externa com recursos do projeto das máscaras de proteção: a Proad encaminhou
consulta à Procuradora Federal junto ao IFG e aguarda manifestação; 4) Aquisição de termômetros e possibilidade de contratação de
serviço de descontaminação de ambientes: a Proad fará estudo e cotações.

Diretora Executiva: 1) Formulário para mapeamento das ações institucionais de enfrentamento ao coronavírus e à COVID 19, por meio de
formulário eletrônico: ferramenta está disponível e poderá ser acessado pelo e-mail institucional ou pelo link:
https://forms.gle/iR1zJkLnty69b6LQ9

Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiania: 1) Projeto de confecção de máscaras de proteção contra a COVID 19 como uma
ação institucional: prazo para adesão dos câmpus é dia 29/04/2020.

Diretora-Geral do Câmpus Anápolis: 1) Registro do recebimento de doação de insumo e estabelecimento de parcerias para a produção
de álcool em gel.

4.2 - Apreciação das memórias das reuniões do Codir de 16 e 20/03/2020 e 13 e 16/04/2020

As Memórias das reuniões do Colégio de Dirigentes dos dias 16/03/2020, 20/03/2020, 13/04/2020 e 16/04/2020 foram aprovadas.
Encaminhamento: as Memórias serão publicadas no Portal do IFG.

4.3 - Apresentação parcial da pesquisa com os alunos sobre as condições de acesso à internet

A Pró-Reitora de Ensino apresentou os dados parciais da pesquisa que está sendo realizada sobre as condições de acesso à internet dos
estudantes do IFG, prevista para ser concluída no dia 28/04/2020. Informou que dos 13.794 alunos, 5.528 participaram da pesquisa até o
momento, e que a Câmara de Ensino discutiu novas estratégias para aumentar o número de participações, tais como ampliação da
divulgação, estabelecimento de contato via e-mail, via telefone e até via telegrama, se necessário, para que se alcance também os alunos
que residem em zona rural, e outros que possuem dificuldade de acesso à internet. Relatou que o objetivo da pesquisa é chegar a 100%
dos alunos e que para tanto prosseguirá com a aplicação do questionário após o retorno às aulas. Encaminhamento: os dados obtidos na
pesquisa serão repassados aos(as) Diretores(as)-Gerais dos câmpus para que o trabalho possa ser intensificado com a implementação de
novas estratégias.

4.4 - Diálogo inicial sobre os possíveis cenários de atuação durante e após o período de suspensão do calendário acadêmico

A Pró-Reitoria de Ensino apresentou uma análise crítica acerca da “proposta de Parecer sobre reorganização dos calendários escolares e
realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da COVID-19”, disponibilizado pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), enfatizando que “a saída apontada pelo CNE de adoção de atividades remotas não avança no sentido de
auxiliar as redes de ensino, especialmente as públicas, no enfrentamento do atual contexto de adversidade, pois desconsidera o que é
fundamental: as acentuadas desigualdades sociais, econômicas, culturais e educacionais que constituem a realidade brasileira e que
fazem, como bem apontou Darcy Ribeiro, que a crise na educação no Brasil não seja uma crise e sim um projeto”. Fez referência às
legislações que norteiam a possibilidade de oferta de até 20% de carga horária de atividades à distância, (caracterizada pelas atividades
não presenciais, com mediação Docente e utilização de tecnologias da informação e comunicação): a) Resolução CNE nº 06/ 2012; b)
Resolução CONSUP/IFG de nº 008 de 30/03/2017; c) Instrução Normativa Proen nº 04, de 25/03/2020  que orienta e regulamenta
procedimentos para inclusão de até 20% de carga horária de atividades a distância em cursos presenciais do Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional, na forma articulada integrada, na forma subsequente, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos e do
Ensino Superior do IFG; d) Portaria 2.117/2019 que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em
cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino e o
Decreto 9.057/2017 que regulamenta o artigo 80 da Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Informou que em razão da manutenção da suspensão do calendário/2020.1, foram instituídos três Grupos de Trabalho(GT) no
âmbito da Câmara de Ensino: 1) GT 1 - Estudo das condições de acesso dos estudantes à Internet, durante e posteriormente ao período
de suspensão das atividades letivas presenciais; 2) GT 2 - Levantamento e sistematização de ações e estratégias a curto e médio prazo
durante a suspensão do Calendário; e 3) GT 3 - Planejamento e sistematização das ações e estratégias a longo prazo (preparação para o
retorno). Após as manifestações do Colegiado e para contribuir com o debate, deliberou-se pela indicação dos seguintes Dirigentes para
participar da próxima reunião da Câmara de Ensino: Sandro Ramos de Lima e Aline Silva Barroso. Encaminhamentos: 1) As
apresentações serão disponibilizadas para o Codir; 2) Após o mapeamento das condições de acesso dos alunos à internet, e as
discussões na Câmara de Ensino que vão ocorrer no próximo dia 4, o assunto voltará a ser pauta de reunião do Colégio de
Dirigentes; 3) A Proen verificará a possibilidade de aplicação de questionário a Docentes para verificar também quais as condições de
acesso à Internet e possibilidades de mediação nas atividades encaminhadas aos estudantes.

5 - OUTROS ASSUNTOS



5.1 - Critérios para concessão de bolsas para Discentes do Projeto de Confecção de Máscaras de Proteção contra a

COVID-19: serão discutidos e aprovados pelo GT “Ações de Prevenção e combate ao Coronavírus” e havendo dúvidas, a

Procuradoria Federal junto ao IFG deverá será consultada.

6 - MEMÓRIA ASSINADA ELETRONICAMENTE POR: 

Adriana dos Reis Ferreira - Diretora Executiva          

Aline Silva Barroso - Diretora-Geral do Câmpus Itumbiara     

Amaury França Araujo - Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos       

Ana Lúcia Siqueira de Oliveira - Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia        

Andreia Alves do Prado - Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu            

Cleberson Pereira Arruda - Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste  

Daniel Silva Barbosa - Pró-Reitor de Extensão         

Elza Gabriela Godinho Miranda - Diretora-Geral do Câmpus Anápolis              

Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor          

José Carlos Barros Silva - Pró-Reitor de Administração         

Luciano dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Inhumas 

Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais - Diretora-Geral do Câmpus Jataí     

Maria Betânia Gondim da Costa - Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo              

Maria de Lourdes Magalhães - Diretora-Geral do Câmpus Goiânia    

Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon - Pró-Reitora de Ensino          

Paulo Francinete Silva Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação        

Reginaldo Dias dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso de Goiás    

Reinaldo de Lima Reis Júnior - Diretor-Geral do Câmpus Luziânia

Sandro Ramos de Lima - Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás                 

Thiago Gonçalves Dias - Diretor-Geral do Câmpus Formosa

Tiago Gomes de Araújo - Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás

7 - ENCERRAMENTO

Secretária da Reunião: (Assinado eletronicamente)

Presidente da Reunião: (Assinado eletronicamente)
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