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ATA DA 67ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, a partir das quatorze horas e trinta minutos, realizou-se a

sexagésima sétima reunião do Conselho Superior – Consup do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás –

IFG, via webconferência. A reunião teve como pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da Ata da 66ª Reunião; 3) Resoluções 33/2020

e 34/2020, ad referendum; 4) Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2021; 5) Autorização e Projeto Pedagógico do Curso de

Especialização em Docência EPT (EaD); 6) Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em

Desenvolvimento de Sistemas, modalidade EJA, Câmpus Goiânia; 7) Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino

Médio em Secretaria Escolar, modalidade EJA, Câmpus Anápolis; 8) Autorização para funcionamento do Curso de Mestrado

ProfArtes. A reunião foi presidida pela Reitora Substituta, professora Adriana dos Reis Ferreira, e secretariada pela servidora

Fernanda Eline de Oliveira, ocupante do cargo de Redatora, com a participação dos conselheiros: André Luiz Barcelos,

Alessandro Ribeiro de Sousa, Ana Lúcia Siqueira de Oliveira, Aryadne Rodrigues Moreira, Camila Lorrane Rodrigues dos

Santos, Daniel Rosa Canêdo, Danielle Fernanda Morais Pavan, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota, Elaine Borges Monteiro

Cassiano, Elza Gabriela Godinho Miranda, Evaldo Gonçalves Silva, Geraldo Witeze Júnior, Gerson de Carvalho Moura Neto,

Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da Silva Belisário, Ieda Leal de Souza, Jéssica Machado Nunes, Lara

Damiane de Oliveira Estevão, Marcelo Pereira Ramos, Mário Renato Guimarães de Azeredo, Oneida Cristina Gomes Barcelos

Irigon, Paulo Almeida da Silva, Reinaldo de Lima Reis Júnior, Shilton Caldeira Nunes, Syd Pereira Faria, Thálisson Régis Soares,

Tiele da Silva Groderes e Tuíla Andriele Furtado Meira. Justificaram a ausência os conselheiros: Elias de Pádua Monteiro, José

Leopoldo da Veiga Jardim, Paulo Francinete Silva Junior e Tiago Neto da Silva. Não participaram da reunião os conselheiros:

José Teodoro Coelho e Márcio César Pereira. A presidente substituta do Consup iniciou a reunião cumprimentando todos os

presentes na sala virtual e a comunidade acadêmica que acompanhava a reunião transmitida ao vivo pelo canal oficial do IFG

no YouTube. Apresentou-se como Diretora-Executiva da Reitora, que está substituindo o Reitor, Jerônimo Rodrigues da Silva,

em seu período de férias. Ressaltou a maestria com que o Reitor conduziu as demandas singulares deste ano atípico e que ele

pediu para agradecer aos conselheiros por terem exercido papel fundamental nas deliberações deste ano. Em seguida,

apresentou e deu boas-vindas ao novo conselheiro representante da Federação das Indústrias do Estado de Goiás – FIEG,

Mário Renato Guimarães de Azeredo, que foi indicado para ocupar o lugar do ex-xonselheiro Eduardo Zuppani. O conselheiro

Mário Renato afirmou que pretende contribuir com a gestão do IFG e destacou que foi aluno da Escola Técnica Federal. A

presidente também deu boas-vindas à conselheira Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, que passou a ser titular em

substituição ao conselheiro Daniel Silva Barbosa, como representante do Colégio de Dirigentes. A conselheira Oneida expressou

satisfação por estar de volta a este Conselho. Na sequência, a presidente relatou as justificativas de ausências encaminhadas

para a Secretaria do Conselho, que foram acatadas pelo pleno. Destacou a participação da conselheira suplente Elaine Borges

Monteiro Cassiano, Reitora do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, que participa pela primeira vez de uma reunião do

Consup. A conselheira Eliane agradeceu a oportunidade e ressaltou a importância do trabalho que o IFG vem desenvolvendo

nos últimos meses frente à situação de pandemia. Passando aos informes, a presidente expôs que foi inaugurada a sede

definitiva do Câmpus Goiânia Oeste, numa região ainda pouco assistida de instituições públicas, trazendo o eixo tecnológico da

saúde para atender àquela população, como diferencial. Destacou que a Reitoria, que hoje funciona em uma sede que não é

própria, em breve será transferida para a unidade onde estava funcionando as atividades do Câmpus Goiânia Oeste, no setor

Jardim América, trazendo grande economia para a Instituição. Informou também sobre a restauração do Pórtico do Câmpus

Goiânia, que é um patrimônio que compõe acervo arquitetônico e urbanístico Art Déco de Goiânia. Ainda nos informes, a

presidente declarou que foi aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES a oferta

dos cursos de Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade e de Mestrado Acadêmico em Educação do

Câmpus Goiânia, e também o curso de Doutorado em Educação para Ciências e Matemática do Câmpus Jataí. A presidente

agradeceu o empenho de todos os servidores envolvidos na construção dos projetos desses cursos e também à Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação. Informou também que o Ministério da Educação – MEC emitiu a Portaria 1038/2020, orientando

que as atividades acadêmicas de forma remota podem continuar enquanto durar a situação de pandemia. No dia 10 de

dezembro, o Conselho Nacional de Educação – CNE emitiu Parecer que considera o direito constitucional de autonomia das

instituições federais de ensino para decidir sobre as medidas a serem tomadas na atual circunstância. A presidente destacou

que as decisões emitidas pelo IFG passam pela avaliação deste Conselho Superior. O conselheiro Marcelo Pereira Ramos

questionou se houve alguma mudança em relação à Instrução Normativa que diz respeito à contabilidade de horas trabalhadas

durante o trabalho remoto. A presidente afirmou que a Instituição garantirá que os servidores continuem em atividade remota

até que este Conselho aprove o retorno da atividade presencial, seja gradual ou total, e que não há alterações nas normativas

internas. A conselheira Oneida apresentou três pedidos de inclusão de pauta, que foram enviados à Secretaria do Conselho

nesta data, via Memorandos assinados por cinco conselheiros. Um deles refere-se à indicação de servidor para assumir a

coordenação institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. A outra solicitação refere-se à



autorização de funcionamento o ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia de Software do Câmpus Inhumas, que

substituirá o curso de Sistemas de Informação. A conselheira explicou que esse PPC estava tramitando no Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão – Conepex, que teve sua última reunião no último dia 10 de dezembro, e por isso, não foi encaminhado

para o Consup antecipadamente. A urgência deve-se ao requerimento de que a oferta do curso seja incluída no processo

seletivo para 2021-1. O outro pedido de inclusão de pauta trata da aprovação da gestão financeira pela Fundação de Apoio à

Pesquisa – FUNAPE do curso de Especialização em Docência para Educação Profissional e Tecnológica – EaD. A presidente

colocou em votação a proposta de inclusão dos três pontos de pauta. O pleno acatou a inclusão. A seguir, a presidente informou

que a Comissão Sistematizadora do Regimento Geral emitiu Memorando ao Consup comunicando que os trabalhos foram

suspensos em função da pandemia. Dando início aos pontos de pauta, a presidente colocou em apreciação da Ata da 66ª

Reunião do Consup que, já tendo sido analisada e assinada pelos conselheiros, foi homologada sem ressalvas. A reunião foi

conduzida então para a homologação das Resoluções 33/2020 e 34/2020, que foram assinadas ad referendum. Sobre a

Resolução 33/2020, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional e

Tecnológica (Modalidade EaD), o conselheiro Reinaldo de Lima Reis Júnior, presidente da Câmara Consultiva de Ensino,

Pesquisa e Extensão, relatou o Parecer da Câmara que foi favorável para esse assunto. Em votação, o parecer e a Resolução

obtiveram aprovação homologada. Sobre a Resolução 34/2020, que autorizou o funcionamento e convalidou todos os atos já

praticados referentes ao Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica, o conselheiro

Reinaldo também relatou o parecer favorável da Câmara. Em votação, a Resolução foi homologada. Para o próximo assunto da

pauta, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, a palavra foi passada para o conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa,

presidente e relator do Parecer da Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos. O Parecer da

Câmara apontou a necessidade de revisão do Regimento da Auditoria Interna, além da correção de discrepância de valores

apresentada no Relatório, em relação à avaliação de riscos de alguns câmpus. Por fim, o Parecer da Câmara é favorável à

aprovação do documento, desde que observadas as sugestões. O Auditor Chefe da Reitoria, José Correia de Souza,

apresentou um breve relato sobre a construção do Plano e explicou como atenderá as sugestões propostas pela Câmara, por

meio de apêndices ao PAINT 2021. O Auditor continuou a explicação para esclarecer os pontos apontados pelo Parecer. Os

conselheiros Reinaldo e Ana Lúcia Siqueira sugeriram que o Auditor enviasse aos conselheiros o relatório com os

esclarecimentos e os apêndices a serem anexados ao PAINT. O Auditor concordou com o encaminhamento. A presidente do

Conselho, então, colocou o Parecer sobre o PAINT 2021 em votação, que foi aprovado, com quatro abstenções e um voto

contrário. Para relatar o Parecer acerca do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Docência EPT (EaD), a palavra

foi passada para o conselheiro Reinaldo, que destacou que é preciso que a Instituição esteja atenta ao percentual de 50% de

vagas previstas em lei para cursos técnicos e que a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação deve

atentar-se para orientar sobre os percentuais. Em votação, o PPC foi aprovado. Sobre o Projeto Pedagógico do Curso Técnico

Integrado ao Ensino Médio em Desenvolvimento de Sistemas, modalidade EJA, do Câmpus Goiânia, o conselheiro Reinaldo

também relatou o Parecer com as mesmas ponderações do Parecer anterior, com destaque para as políticas institucionais para

a Educação de Jovens e Adultos. Em votação, esse Parecer também foi aprovado. Em seguida, o conselheiro Reinaldo relatou o

Parecer favorável da Câmara para o PPC do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Secretaria Escolar, modalidade EJA,

do Câmpus Anápolis, que em votação, foi aprovado. E passando para o último assunto da pauta pré-estabelecida, a Autorização

para funcionamento do Curso de Mestrado ProfArtes, a ser ofertado no Câmpus Aparecida de Goiânia, após a apresentação do

Parecer favorável da Câmara realizada também pelo conselheiro Reinaldo, em votação, foi aprovado. Na sequência, iniciaram-

se as discussões sobre os três temas que foram acrescentados à pauta. O primeiro deles foi a homologação do novo

Coordenador Institucional do PIBID. O conselheiro Reinaldo explicou que a Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão

emitiu pareceres sobre os três assuntos a serem pautados. Relatou o primeiro parecer, que se manifestou favorável a

homologação do servidor Rafael Gonçalves Borges como novo Coordenador do PIBID. A presidente esclareceu que existe uma

exigência de que essa coordenação seja aprovada pelo Consup. Em votação, a homologação foi aprovada. O parecer da

Câmara também foi favorável à contratação daFUNAPE para realizar a gestão administrativa e financeira do Projeto Pedagógico

do Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional e Tecnológica (Modalidade EAD). Em votação, a

contratação foi aprovada. E finalmente, foi apresentado o Parecer favorável sobre o último tema da pauta, o Projeto Pedagógico

e a autorização de funcionamento do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Câmpus Inhumas, pelo conselheiro

Reinaldo. O relator explicou que o PPC passou por todas as instâncias necessárias, destacando que é uma mudança do curso

de Sistemas de Informação. A conselheira Danielle Fernanda Pavan questionou se é a criação de um novo curso ou alteração

do curso existente. A conselheira Oneida explicou que o Câmpus Inhumas fez um estudo local intenso sobre o curso de

Sistemas de Informação, que é ofertado no turno matutino, que está tendo muita evasão e transferência para cursos de

Engenharia de Software, no turno noturno, em outras instituições. Dessa forma, entenderam que o curso de Engenharia de

Software, a ser ofertado no turno noturno, poderia ampliar o acesso ao mundo do trabalho e, dessa forma, o curso de Sistemas

de Informação deixará de ser ofertado. Em votação, o PPC e a oferta foram aprovados. A conselheira Oneida agradeceu a

Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão por entender a necessidade de analisar os pontos de pauta que foram inclusos e

agradeceu aos conselheiros por acatarem a inclusão. Desejou um Feliz Natal e um Ano Novo diferente a todos. A conselheira

Ana Lúcia agradeceu os membros do Conselho pelos debates e decisões neste ano tão difícil, e desejou boas festas. O

conselheiro Mário Renato relatou que aprendeu muito nesta reunião e que percebeu a força do grupo; desejou a todos um feliz

final de ano e ratificou que deseja contribuir com este Conselho. A presidente destacou que este foi um ano atípico, que tivemos

muitas perdas, desafios e negacionismo científico e, portanto, devemos acreditar na transformação pela ciência. Agradeceu

toda a comunidade e os parceiros que auxiliaram o IFG nos projetos neste ano. Agradeceu também a participação dos

conselheiros presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e dezesseis minutos. Por fim, eu, Fernanda Eline de Oliveira,

lavrei a presente ata, que será encaminhada via correio eletrônico aos conselheiros, para apreciação e posterior assinatura em

plataforma digital.  
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