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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, a partir das dez horas e oito minutos, realizou-se a

septuagésima quarta 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) Constituição de Comissão que conduzirá o processo

eleitoral para a próxima composição do Consup e do Conepex; e 3) Minuta do Plano de Ação Geral para o Retorno Gradual e

Seguro das Atividades Acadêmicas e Administrativas do IFG. A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho Superior,

professora Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, e secretariada pela servidora Fernanda Eline de Oliveira, Redatora, com a

participação dos conselheiros: Alessandro Ribeiro de Sousa, Amaury França Araujo, Camila Lorrane Rodrigues dos Santos,

Claudemir José Bonatto, Daniel Gabriel Borges, Daniel Rosa Canêdo, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota Júnior, Evaldo

Gonçalves Silva, Fernanda Batista dos Santos, Geraldo Witeze Júnior, Hugo Leonardo da Silva Belisário, Jakelyne Dias Alves,

Lívia Costa de Andrade, Luciano dos Santos, Luciano Marçal Vicente, Marcelo Pereira Ramos, Paulo Almeida da Silva, Reinaldo

de Lima Reis Júnior, Thiago Gonçalves Dias, Tiago Neto da Silva, Wagner Pereira Lopes e Wallace Pinto da Silva Filho.

Justificaram a ausência os conselheiros: Aryadne Rodrigues Moreira, Elaine Borges Monteiro Cassiano, Elias de Pádua

Monteiro, Fernando Augusto Messias, Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta, Ieda Leal de Souza, José Leopoldo da Veiga

Jardim Filho, Kepler Benchimol Ferreira e Napoleão Batista Ferreira da Costa. Não participaram da reunião os conselheiros:

André Luiz Barcelos, José Teodoro Coelho, Sidcley Alves de Souza, Tiele da Silva Groderes e Yago Pereira de Oliveira. A

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. Agradeceu a colaboração dos Intérpretes de

Libras, Francisco Marcelo Bessa e Lucimar Alves de Oliveira, nesta reunião. Agradeceu a colaboração do Técnico em

Audiovisual, Henrique Pereira Menezes, pelo apoio na preparação da sala virtual e transmissão online da reunião. Agradeceu à

Secretária do Conselho, Fernanda Eline, pelo cuidado com todos os encaminhamentos para a organização da reunião. E

agradeceu também à Diretoria de Comunicação, pelo apoio na divulgação e na transmissão da reunião. Em seguida, a

presidente apresentou as justificativas de falta encaminhadas pelos conselheiros ausentes, que foram acatadas pelo pleno. A

presidente explicou que devido ao afastamento definitivo de alguns conselheiros, indicados pelo Colégio de Dirigentes: Ana

Lúcia Siqueira, Elza Gabriella e Paulo Francinete Junior, os conselheiros suplentes assumiram o papel de titular, Thiago

Gonçalves Dias, Luciano do Santos e Amaury França, conforme expresso na Portaria 1750/2021 - REITORIA/IFG, de 19 de

outubro de 2021. Na mesma Portaria, também consta a nova indicação de representantes do Diretório Central dos Estudantes,

a discente Fernanda Batista dos Santos, como titular, e Gerson de Carvalho, como suplente. A presidente desejou boas-vindas

aos novos conselheiros. A presidente se apresentou e se descreveu fisicamente. Em seguida, justificou a realização desta

reunião extraordinária devido à necessidade de debatermos o nosso Plano de Ação Geral para o Retorno Gradual e Seguro das

Atividades Acadêmicas e Administrativas. Citou as determinações que têm sido publicadas no âmbito federal, como a Instrução

Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90/2021, a Lei nº 14.218/2021, que desvinculou o Decreto Legislativo nº 6/2020, com as regras

de excepcionalidade do ano letivo de 2021 e orientações para volta das atividades presenciais em 2022. A professora Maria

Valeska Lopes Viana, Presidente da Comissão Central responsável pela elaboração da minuta do plano de ação geral, e a

professora Lorena Pereira de Souza Rosa, Presidente do Comitê de Mitigação e Biossegurança, que também atuou na

construção do Plano, foram convidadas para estar presentes na reunião, caso haja dúvidas em relação ao conteúdo do

documento. Dando início aos informes, a presidente do Conselho relatou que foi nomeada como Reitora por decreto

presidencial no último dia 5 de outubro e a posse ocorreu no dia seguinte, já que o Ministro da Educação estava cumprindo

agenda em Goiânia, e aproveitou a ocasião para realizar a solenidade. Relatou também que nas próximas semanas realizará a

posse dos diretores-gerais eleitos em cada câmpus. Explicou que a ata da 73ª Reunião, realizada em 4 de outubro de 2021, não

foi finalizada devido à agenda atribulada do Gabinete da Reitoria no mês de outubro. Em seguida, a presidente tratou da

Resolução 107/2021, que aprovou ad referendum, o afastamento do país da Reitora, para tratar de acordos de cooperação com

o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, em Portugal, no período de 28 de outubro a 7 de novembro de

2021. Em apreciação, Resolução foi homologada. A presidente do conselho, dando prosseguimento à pauta, tratou da formação

da comissão eleitoral central para conduzir o processo de escolha dos novos representantes do Consup e do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepex). Na reunião anterior, presidida pelo professor Jerônimo Rodrigues da Silva, o assunto

começou a ser tratado e a conselheira Aryadne Rodrigues Moreira, represente discente, havia manifestado interesse em

participar. A conselheira Fernanda Batista dos Santos sugeriu que o Diretório Central dos Estudantes também indicasse um

nome para compor a comissão. Acatada a proposta da conselheira Fernanda, a presidente solicitou manifestação de interesse

de um conselheiro do segmento técnico-administrativo e um do segmento docente. Ressaltou que também será retirado três

nomes, um de cada segmento, do Conepex, em sua próxima reunião. O conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa manifestou

interesse em participar, como representante do segmento técnico-administrativo. Como não houve interesse de nenhum



conselheiro representante do segmento docente, a presidente propôs que o Gabinete da Reitoria faça a indicação de um

docente para a comissão. Passando ao item da pauta que motivou esta reunião extraordinária, a minuta do Plano de Ação Geral

para o Retorno Gradual e Seguro das Atividades Acadêmicas e Administrativas do IFG, a presidente explicou que o processo

referente a esse assunto foi encaminhado à Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão e à Câmara Consultiva de

Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas e Integração, para análise e parecer. O conselheiro Reinaldo de Lima Reis

Junior, presidente da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, explicou que as duas câmaras se reuniram e

elaboraram um parecer conjunto. O conselheiro fez a leitura do parecer, que apresentou algumas sugestões de alteração na

minuta analisada, e destacou a necessidade de atualização do cronograma previsto no documento. O conselheiro Reinaldo

apresentou outras propostas de alteração, além das já dispostas no Parecer, entre elas, de que a questão da obrigatoriedade

de apresentação do comprovante de vacinação seja avaliada pela Procuradoria Federal junto ao IFG. O conselheiro Geraldo

Witeze Júnior teceu considerações a respeito do que será feito em caso de servidores que se recusarem a ou não puderem se

vacinar. O conselheiro apontou também que os estudos utilizados para embasar a minuta foi baseado em escolas, onde a

circulação de pessoas acontece envolvendo a região do bairro e, no caso do IFG, como há vários níveis de ensino, a circulação

de pessoas envolve macro regiões, tendo uma circulação até mesmo maior que nas universidades. O conselheiro ressaltou que

a vacina só chegou a ser aplicada em pouco mais de 50% da população. O conselheiro Luciano dos Santos questionou prazos

do cronograma, sugeriu que os dados epidemiológicos sejam apresentados por região, e não centralizados nos câmpus, além

de outros apontamentos referentes ao texto. O conselheiro Wagner Pereira Lopes ressaltou que os alunos que voltaram para

suas cidades levarão um tempo para retornar à cidade do câmpus, quando da volta das atividades presenciais, e questionou

como será o impacto do plano geral nos câmpus quando há muitas diferenças entre os cursos. O conselheiro Hugo Leonardo

da Silva Belisário questionou a operacionalização dos indicadores de biossegurança. O conselheiro Reinaldo esclareceu que o

comitê de acompanhamento local de cada câmpus receberá ações formativas do Comitê de Biossegurança. Esclareceu também

que a elaboração do plano local é uma etapa e sua execução é outra etapa do trabalho, que não acontecerá de forma imediata.

A presidente da Comissão Central responsável pelo Plano, Maria Valeska, explicou que a construção do Plano Geral mostra a

angústia e a ansiedade da comunidade acadêmica, num cenário de incertezas e o documento apresenta lacunas em função

disso. Explicou que a Comissão e o Comitê utilizaram a ciência para construir o documento, como métrica. Ressaltou que não

há indicação de data de retorno, que será gradual, de acordo com as fases que são os indicadores científicos de biossegurança.

De acordo com a professora Maria Valeska, além do Plano Geral, está em andamento a reformulação da Resolução 60/2021,

que aprovou o Regulamento acadêmico para implantação do Sistema de Ensino Emergencial. A professora Lorena Pereira

Rosa, Presidente do Comitê de Mitigação e Biossegurança, afirmou que a Secretaria Estadual de Saúde apresenta dados

regionais, por isso as regiões de circulação de servidores e alunos do IFG são contempladas. Afirmou ainda que mais de 80%

da comunidade está vacinada e, dessa forma, apesar de haver grupos específicos não se vacinando, cientificamente, a

comunidade é considerada imunizada. O conselheiro Luciano dos Santos ressaltou que os critérios para levantamento da

situação da comunidade acadêmica precisam ter critérios claros, pois nem todos respondem aos questionários, e nem todas as

respostas aos questionários são verdadeiras. A servidora Lorena Rosa explicou também que não haverá aulas totalmente

presenciais nas fases amarela e laranja, e que não haverá ensino híbrido. A presidente do Conselho recapitulou as sugestões

acatadas no pleno que serão acrescentadas ao Parecer final da Câmara, como: alteração das datas de formação; consulta à

procuradora sobre comprovante de vacinação; o uso de laboratórios; servidores que não podem se vacinar, entre outros. Dessa

forma, em votação, o parecer da câmara foi aprovado. A presidente ressaltou que, em breve, haverá outra reunião para tratar

da reformulação da Resolução 60/2021. E como nesta semana comemora-se o Dia do Servidor Público, lembrou a importância

de lutarmos todos os dias em defesa da educação e do serviço público. Ressaltou que é uma data simbólica, da qual devemos

nos lembrar sempre, em nosso trabalho diário, em que partilhamos conhecimento técnico e experiência profissional, cuidamos

da sociedade e do futuro dela. Parabenizou todos os servidores do IFG. Agradeceu a participação de todos e nada mais

havendo a tratar, encerrou a reunião às doze horas e quarenta e quatro 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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