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ATA DA 70ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

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

septuagésima 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) Homologação das atas das reuniões nº 68 e nº 69; 3)

Aprovação do Regulamento Eleitoral para escolha de reitor e diretores-gerais; 4) Minuta do Regulamento Acadêmico para

implantação do Sistema de Ensino Emergencial; 5) Projeto Pedagógico do Curso de Transporte de Cargas, modalidade EJA, do

Câmpus Anápolis; 6) Extinção dos cursos superiores em Gestão Turística e Gestão Hoteleira do Câmpus Goiânia; e 7) Minuta

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação. A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho Superior, professor

Jerônimo Rodrigues da Silva, e secretariada pela servidora Fernanda Eline de Oliveira, Redatora, com a participação dos

conselheiros: André Luiz Barcelos, Ana Karoliny Antunes Ribeiro, Alessandro Ribeiro de Sousa, Ana Lúcia Siqueira de Oliveira,

Aryadne Rodrigues Moreira, Daniel Rosa Canêdo, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota, Elias de Pádua Monteiro, Elza Gabriela

Godinho Miranda, Evaldo Gonçalves Silva, Geraldo Witeze Júnior, Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da

Silva Belisário, Lívia Costa de Andrade, Marcelo Pereira Ramos, Napoleão Batista Ferreira, Oneida Cristina Gomes Barcelos

Irigon, Paulo Francinete Silva Junior, Reinaldo de Lima Reis Júnior, Tiele da Silva Groderes, Tuíla Andriele Furtado Meira,

Wallace Pinto da Silva Filho e Weysller Matuzinhos de Moura. Justificaram a ausência os conselheiros: Camila Lorrane

Rodrigues dos Santos, Fernando Augusto Messias, Ieda Leal de Souza, José Teodoro Coelho, Mário Renato Guimarães de

Azeredo, Paulo Almeida da Silva, Shilton Caldeira Nunes e Tiago Neto da Silva. Não participaram da reunião os conselheiros:

José Leopoldo da Veiga Jardim, Sidcley Alves de Souza, Syd Pereira Faria e Thálisson Régis Soares. O presidente 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. Dando início aos informes, o presidente apresentou a nova

conselheira representante do Diretório Central dos Estudantes, Ana Karoliny Antunes Ribeiro, que entra em substituição ao ex-

conselheiro Gerson Gonçalves, e informou que o conselheiro Fernando Augusto Messias passa de suplente a titular, em

substituição à ex-conselheira Danielle Fernanda Pavan. Em seguida, o presidente relatou as justificativas de ausências

encaminhadas à secretaria, que foram acatadas. As atas da 68ª e da 69ª foram colocadas em apreciação. A conselheira Elza

Gabriela Godinho Miranda solicitou a correção da descrição do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial

Aplicada, pois em ambas as atas aparece como curso a ser ofertado apenas pelo Câmpus Goiânia. Dessa forma, registra-se

que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial Aplicada será ofertado pelo Câmpus Anápolis e pelo

Câmpus Goiânia. Registrada essa errata, as atas da 68ª e 69ª reuniões do Consup foram homologadas. Dando prosseguimento

aos pontos de pauta, o presidente conduziu a reunião para a discussão sobre o Regulamento Eleitoral para escolha de reitor e

diretores-gerais. O presidente relatou que este Conselho deliberou que a eleição acontecerá em dois turnos, utilizando-se o

sistema eletrônico Helios Voting, e designou uma Comissão Especial responsável pela formação das comissões eleitorais locais

e da Comissão Eleitoral Central. A Comissão Especial do Consup foi formada pelos conselheiros Alessandro Ribeiro de Sousa,

Aryadne Rodrigues Moreira, Elza Gabriela Godinho Miranda, Evaldo Gonçalves Silva, Gerson de Carvalho Moura Neto e Hugo

Leonardo da Silva Belisário, como presidente. A conselheira Elza Gabriela relatou os trabalhos realizados pela Comissão

Especial, que foram iniciados no dia 30 de abril. A comissão optou por lançar um edital com cronograma para eleição dos

membros das comissões eleitorais locais. A conselheira explicou que recebeu manifestação formal de um estudante do Câmpus

Jataí que alegou não ter se inscrito para o pleito, apesar de seu nome ter aparecido na lista de candidatos. A Comissão solicitou

então parecer da Procuradoria Federal junto ao IFG, que orientou que a Comissão deveria retomar o processo do início, com

novo procedimento para inscrições, garantindo-se assim a lisura. A Comissão retificou o cronograma e retomou o processo do

início, com o objetivo de finalizá-lo no menor tempo possível. A conselheira Elza concluiu seu relato e declarou que a Comissão

entrega os trabalhos nesta data, agradecendo a todos os setores que auxiliaram na condução do processo. O conselheiro Hugo

Leonardo agradeceu os membros da Comissão Especial pela parceria e desenvolvimento dos trabalhos e ratificou que o

planejamento e o cronograma elaborados pela Comissão consideraram o momento atual de ensino remoto, por isso, utilizou a

metodologia de edital para que a eleição dos membros das comissões locais acontecesse de maneira remota, respeitando o

disposto Decreto 6.986/2009. O conselheiro alegou que, além do período de ensino remoto, foi considerado também que alguns

câmpus estavam em período de férias, trazendo dificuldade para a realização de assembleias locais. Como presidente da

Comissão Especial, o conselheiro Hugo destacou a importância do trabalho da Diretoria de Comunicação Social na divulgação

das etapas e dos documentos do processo. O conselheiro destacou ainda que a Comissão recebeu pedido de recurso

administrativo com solicitação de impugnações relativas ao Edital, de participação do Ministério Público no processo, além de

solicitação de destituição dos membros da Comissão Especial. Dessa forma, a Comissão optou por trazer ao pleno do Conselho

tal documento, para análise. O presidente do Conselho opinou que é desrespeitosa a tentativa de interferir no trabalho do

Conselho Superior, alertando que não é o Consup que conduz o processo eleitoral, mas sim a Comissão Eleitoral Central que

regulamenta e define o cronograma, de acordo com o Decreto 6.986/2009. Além disso, o presidente ressaltou também que o



referido Decreto não prevê participação do Ministério Público nesse tipo de processo; que os erros ocorridos até o momento

foram sanáveis; que a Comissão Especial se baseou em pareceres jurídicos para conduzir seus trabalhos; e que em alguns

câmpus quase não foi possível formarem-se comissões eleitorais locais por falta de interessados. O conselheiro Alessandro

Ribeiro de Sousa afirmou que a Comissão Especial trabalhou de forma séria, seguindo toda a lisura de um processo eleitoral, e

por isso, sentiu que esse trabalho foi desrespeitado pelo referido recurso administrativo enviado. O conselheiro Geraldo Witeze

Júnior ratificou que o fato de a Comissão ter cometido um erro não é motivo para que seja destituída, que é preciso respeitar as

instâncias e a legislação, e que não há motivos para apreciar tal solicitação de recurso administrativo no âmbito do Conselho.

Após o consenso de que o referido documento não deveria ser apreciado por este Conselho, o presidente colocou em votação a

homologação dos trabalhos realizados pela Comissão Especial responsável por disciplinar e coordenar a formação das

comissões eleitorais (central e locais) que conduzirão o processo de consulta à comunidade acadêmica para escolha de Reitor e

diretores-gerais dos câmpus do IFG. Com uma abstenção, a homologação dos trabalhos foi aprovada. Homologou-se, assim, as

resoluções nº 58 e 59/2021, que constituíram a Comissão Eleitoral Central e as comissões eleitorais locais, respectivamente. O

presidente convidou, então, a presidente da Comissão Eleitoral Central, Dagmar Borges da Silva, para relatar sobre a

construção do Regulamento do processo eleitoral. A presidente da Comissão Central explicou que o Regulamento está em

processo de construção desde que os trabalhas da comissão foram iniciados, na última terça-feira, dia 11, ou seja, há apenas

três dias. Relatou que a Comissão tem estudado os regulamentos de outros institutos que usaram o mesmo sistema de votação

eletrônica e percebeu que não seria possível finalizar o Regulamento até a data de hoje. O presidente do Conselho ressaltou

que, de acordo com o Decreto 6.986/2009, a Comissão Eleitoral Central possui atribuição e autonomia para conduzir o

processo, dessa forma, não é necessário que a Comissão apresente o Regulamento a este Conselho antes de publicá-lo. O

presidente destacou ainda que toda a estrutura e todos os setores da Instituição devem estar à disposição para auxiliar os

trabalhos da Comissão Eleitoral. Dagmar afirmou que a Comissão já está contando com esse apoio, sobretudo da Diretoria de

Tecnologia da Informação. O presidente do Conselho colocou em apreciação a autorização para que a Comissão Eleitoral

possa dar encaminhamento ao Regulamento, com autonomia, seguindo o que determina o Decreto 6.986/2009, e com parecer

jurídico favorável. O pleno se manifestou favorável e o presidente agradeceu a disponibilidade da presidente, Dagmar, e de

todos os outros membros das comissões eleitorais central e locais. A presidente Dagmar agradeceu a atenção de todos.

Passando para o próximo item da pauta, a reunião passou a tratar da minuta do Regulamento Acadêmico para implantação do

Sistema de Ensino Emergencial. O conselheiro Reinaldo de Lima Reis Júnior, presidente da Câmara Consultiva de Ensino,

Pesquisa e Extensão relatou o parecer favorável à aprovação do Regulamento. O conselheiro Hugo questionou se está

regulamentado que as aulas síncronas devem ser gravadas, pois não encontrou esse assunto no documento. O conselheiro

Reinaldo respondeu que não há qualquer indicação de obrigatoriedade de gravação. Em votação, o Regulamento Acadêmico

para implantação do Sistema de Ensino Emergencial foi aprovado. Dando prosseguimento aos pontos de pauta, o conselheiro

Reinaldo também relatou o parecer favorável à aprovação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

em Transporte de Cargas, modalidade EJA, do Câmpus Anápolis, destacando a importância da oferta de cursos nessa

modalidade. Em votação, o Projeto de Curso foi aprovado. O conselheiro Reinaldo apresentou o parecer da Câmara sobre a

extinção dos cursos superiores de Gestão Turística e de Gestão Hoteleira do Câmpus Goiânia. Ressaltou que o Câmpus já está

oferecendo o curso de Bacharelado em Turismo, e que esses dois cursos já não ofertam mais vagas. Em votação, a extinção foi

homologada. E por fim, o conselheiro Alessandro Ribeiro relatou o parecer favorável da Câmara Consultiva de Desenvolvimento

Institucional sobre a Minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação que, em votação, também foi aprovado. O presidente

ratificou que espera todos em 28 de junho para homologação do resultado das eleições. Desejou que todos se cuidem nesse

momento em que permanecemos em situação de pandemia e manifestou solidariedade pelas vidas perdidas. E nada mais

havendo a tratar, agradeceu a todos pela participação e audiência e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco

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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