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

ATA DA 72ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

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

septuagésima segunda 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 da Ata da 71ª Reunião do Consup;

3) Atualização e revisão do Regimento Interno da Unidade de Auditoria; 4) Minuta do Regulamento da CISSP do IFG; 5) Minuta

do Regulamento do Comitê de Governança Digital; 6) Resolução 93/2021 ad referendum – Autorização para funcionamento do

Doutorado Profissional em Educação para Ciências e Matemática; 7) Resolução 94/2021 ad referendum – Autorização para

funcionamento do Mestrado Acadêmico em Educação; 8) Proposta de Projeto Pedagógico de Curso de Especialização em

Ensino na Educação Básica - Câmpus Valparaíso de Goiás; 9) Alteração da grade do Curso de Especialização em Matemática -

Câmpus Goiânia; 10) Minuta de Regulamento para a Terminalidade Específica (procedimentos para estudantes NEE); e 11)

Minuta de Política de Pesquisa. 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, Alessandro Ribeiro de Sousa, Aryadne Rodrigues Moreira, Claudemir José Bonatto, Daniel Rosa Canêdo, Danyllo Di

Giorgio Martins da Mota Júnior, Evaldo Gonçalves Silva, Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta, Hugo Leonardo da Silva

Belisário, Luciano dos Santos, Napoleão Batista Ferreira da Costa, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Paulo Almeida da

Silva, Paulo Francinete Silva Junior, Reinaldo de Lima Reis Júnior, Shilton Caldeira Nunes, Tiago Neto da Silva e Wagner

Pereira Lopes. Justificaram a ausência os conselheiros: Ana Lúcia Siqueira de Oliveira, Elias de Pádua Monteiro, Elza Gabriela

Godinho Miranda, Ieda Leal de Souza, Jakelyne Dias Alves, José Leopoldo da Veiga Jardim Filho e Marcelo Pereira Ramos.

Não participaram da reunião os conselheiros: Aline Silva Barroso, Ana Karoliny Antunes Ribeiro, Camila Lorrane Rodrigues dos

Santos, Daniel Gabriel Borges, Fernando Augusto Messias, Fernando Cesar dos Santos, Geraldo Witeze Júnior, José Teodoro

Coelho, Tiele da Silva Groderes, Wallace Pinto da Silva Filho e Wallison Henrique Gouveia Lima. 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 do Consup esclareceu que a

conselheira Tuíla Andriele Furtado Meira, representante discente, deixará o Conselho por ter concluído seu curso e pediu para

repassar mensagem de agradecimento pela oportunidade de participar deste mandato e por todo o aprendizado que obteve no

período. O presidente informou também que no último dia 19 de agosto, a Editora IFG realizou evento de lançamento da

Coleção Artífices, que traz uma nova edição de dez obras de poetas goianos anteriormente publicadas na antiga gráfica da

Escola Técnica de Goiânia e, depois, Escola Técnica Federal de Goiás, entre os anos de 1949 e 1969. O evento contou com a

ilustre participação dos autores Edir Guerra Malagoni, Geraldo Coelho Vaz e Gilberto Mendonça Teles. As obras estão em

formato e-book, disponíveis no site da Editora IFG. Em seguida, o presidente destacou a parceria firmada entre o Instituto

Benjamin Constant para atendimento oftalmológico aos alunos com baixa visão. O presidente informou também que na tarde de

hoje acontecerá reunião entre o Ministro da Educação e onze reitores para tratar da criação de dez novos institutos federais, o

que provavelmente se refere à divisão de alguns institutos já existentes. Amanhã, o Conselho Nacional das Instituições da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) se reunirá para tratar das consequências dessa proposta do

Ministério da Educação. Em seguida, o presidente apresentou as justificativas de falta encaminhadas por alguns conselheiros,

que foram todas acatadas no pleno. Colocou também em apreciação a Ata da 71ª Reunião do Consup, que, tendo sido já

analisada e assinada pelos conselheiros, foi homologada. Dando prosseguimento aos itens da pauta, o presidente passou a

palavra ao conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa, presidente da Câmara Consultiva de Desenvolvimento Institucional, para

relatar o parecer sobre a minuta do Regimento Interno da Unidade de Auditoria, que passou por revisão e reformulação. O

conselheiro apresentou as respostas da Câmara para as justificativas apresentadas pelo Auditor Chefe aos apontamentos da

primeira versão do parecer, com alguns pontos de concordância, outros de discordância. O Auditor Chefe, José Correia de

Souza manifestou que em alguns pontos em que o parecer solicita a inclusão de artigos retirados da Portaria CGU nº

2.737/2017, é preciso fazer rever a redação do texto para adequação à realidade do IFG. O conselheiro Alessandro solicitou

que futuramente haja respeito à ordem hierárquica para que o parecer seja apresentado antes da manifestação da parte que

abriu o processo. O presidente então colocou o parecer em apreciação, e em votação, foi aprovado. O conselheiro Alessandro

também apresentou o parecer para o próximo item da pauta, a minuta do Regulamento da Comissão Interna de Saúde do

Servidor Público (CISSP), que também passou por revisão e reformulação. O parecer é favorável ao documento com algumas

adequações e inclusão de elementos sobre as condições de trabalho para os membros da CISSP, que devem ser asseguradas.

Em apreciação e votação, o parecer foi aprovado. A seguir, o conselheiro Alessandro apresentou o parecer da Câmara relativo

à minuta do Regulamento do Comitê de Governança Digital que, em apreciação e votação, também foi aprovado. Para

apresentar os pareceres relativos aos próximos assuntos da pauta, a palavra foi passada ao conselheiro Reinaldo de Lima Reis

Júnior, presidente da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão. O conselheiro apresentou parecer favorável às



resoluções ad referendum de nº 93 e nº 94/2021, referentes respectivamente à autorização para funcionamento do Doutorado

Profissional em Educação para Ciências e Matemática (Câmpus Jataí) e à autorização para funcionamento do Mestrado

Acadêmico em Educação (Câmpus Goiânia). Em votação, as resoluções foram homologadas. Em seguida, o conselheiro

Reinaldo apresentou parecer favorável à proposta de Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ensino na Educação

Básica (Câmpus Valparaíso de Goiás), também aprovado em votação. Foi apresentado também parecer favorável à alteração

da grade do Curso de Especialização em Matemática (Câmpus Goiânia), aprovado, em votação. Na sequência, o conselheiro

Reinaldo apresentou o parecer que trata da minuta do Regulamento que define os procedimentos de adaptação didático-

pedagógica, flexibilização curricular, terminalidade específica e aceleração de estudos para estudantes com necessidades

educacionais específicas (NEE). Em apreciação e votação, o parecer favorável foi aprovado. E por último, o conselheiro

Reinaldo relatou o parecer referente à minuta de Política de Pesquisa do IFG, que também foi aprovado em votação. O

presidente do Conselho ressaltou que há possibilidade de convocação para uma reunião extraordinária no próximo dia 30 de

setembro. Destacou que a documentação referente ao processo eleitoral para reitor e diretores-gerais já foi encaminhado para

o Ministério da Educação (MEC) e que, portanto, a nomeação da próxima Reitora deve ser emitida no âmbito do MEC ainda em

setembro para que a posse ocorra no dia 5 de outubro. O conselheiro Reinaldo esclareceu que dos onze processos recebidos

pela Câmara, há cinco ainda em análise cujos pareceres devem estar prontos para a reunião extraordinária de setembro. Em

seguida, o presidente do Conselho agradeceu o apoio dos intérpretes de Libras que fizeram a tradução simultânea nesta

reunião, Antônio Pereira Gonçalves Filho, Fabiana Ferreira da Silva e Francisco Marcelo Bessa, e agradeceu também o apoio

do servidor Henrique Rodrigues Pereira Menezes, Técnico em Audiovisual, responsável pela realização e transmissão da

reunião por webconferência/ YouTube. E nada mais havendo a tratar, agradeceu a todos pela participação e audiência e

encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta minutos. Por fim, eu, Fernanda Eline de Oliveira, lavrei a presente ata, que

será encaminhada via correio eletrônico aos conselheiros presentes nesta reunião, para apreciação e posterior assinatura em

plataforma digital. 
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