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

ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

GOIÁS

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

septuagésima terceira 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 72ª Reunião do Consup; 3)

Homologação da Resolução 102/2021 ad referendum; 4) Minuta do Regulamento para RSC revisado; 5) Minuta do

Regulamento do fluxo de dados e de concessão de autorização de uso de dados pessoais; 6) Minuta do Regulamento da Dupla

Diplomação no IFG; 7) Retificação da Resolução 1/2019, relativa ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Câmpus

Águas Lindas de Goiás; 8) Minuta da Política de Inovação do IFG; e 9) Minuta de Política de Ingresso do IFG. 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: Alessandro Ribeiro de Sousa, Amaury França Araujo, Ana

Lúcia Siqueira de Oliveira, Aryadne Rodrigues Moreira, Camila Lorrane Rodrigues dos Santos, Claudemir José Bonatto, Daniel

Rosa Canêdo, Danyllo Di Giorgio Martins da Mota Júnior, 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, Marcelo

Pereira Ramos, Napoleão Batista Ferreira da Costa, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, Paulo Almeida da Silva, Reinaldo

de Lima Reis Júnior, Tiago Neto da Silva e Wagner Pereira Lopes. Justificaram a ausência os conselheiros: Fernando Augusto

Messias, Ieda Leal de Souza, Jakelyne Dias Alves, Paulo Francinete Silva Junior e Wallace Pinto da Silva Filho. Não

participaram da reunião os conselheiros: Ana Karoliny Antunes Ribeiro, André Luiz Barcelos, Daniel Gabriel Borges, José

Leopoldo da Veiga Jardim Filho, José Teodoro Coelho, Sidcley Alves de Souza, Tiele da Silva Groderes 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. Agradeceu também ao

servidor Henrique Rodrigues Pereira Menezes, Técnico em audiovisual responsável pela transmissão da reunião e aos

intérpretes de Libras, Fabiana Ferreira da Silva, Kerlly Tuani Gonçalves Brandão, Cátia Dias Marques e Lucimar Alves de

Oliveira. Em seguida, o presidente apresentou as justificativas encaminhadas pelos conselheiros que não puderam participar da

reunião, para homologação do pleno. Dando início aos informes, o presidente explicou o que o conselheiro Shilton Caldeira

Nunes deixou o Conselho porque entrou em licença para cursar mestrado e, dessa forma, o conselheiro Sidcley Alves de Souza

passa de suplente a titular, como representante dos servidores técnico-administrativos. O presidente declarou que a data desta

reunião coincide com o último dia da sua gestão como Reitor do IFG, já que de acordo com o decreto presidencial que o

nomeou por 4 anos, o final do mandato incide na data de hoje. Ressaltou que estamos aguardando o decreto presidencial que

nomeia a professora Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon como Reitora para os próximos 4 anos, deve ser publicado

amanhã, dia 5. Em seguida, colocou em apreciação a homologação da Ata da 72ª Reunião do Consup, que, já tendo sido

apreciada e assinada pelos conselheiros, foi homologada. Homologou-se também a Resolução 102/2021 ad referendum, que

autorizou o afastamento do país do Reitor para participar da reunião de fechamento do Projeto LAPASSION (Latin-America

Practices and Soft Skills for Innovation Oriented Network), a se realizar em Salamanca, Espanha, no período de 18 a 25 de

setembro de 2021. O presidente explicou que o IFG e o Instituto Politécnico do Porto eram os gestores desse projeto, que

trouxe muitos frutos para a Instituição. O presidente passou para o terceiro item da pauta, a minuta do Regulamento para

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) revisado, cujo parecer foi elaborado pela Câmara Consultiva de

Desenvolvimento Institucional, Gestão de Pessoas e Integração. O conselheiro Alessandro Ribeiro de Sousa, presidente da

Câmara, esclareceu que foi alertado pelo conselheiro Amaury França Araujo, que o artigo 12 da Resolução MEC/SETEC nº 3,

de 8 de junho de 2021, estabelece que a minuta de Regulamento do RSC deve ser encaminhada “formalmente ao Conselho

Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico

e Tecnológico para análise técnica e posterior homologação pelo Conselho Superior”. Dessa forma, o conselheiro alertou que

esse trâmite ficou pendente, e apesar de o parecer estar pronto, solicitou a retirada do tema de pauta, para que a minuta fosse

enviada previamente para análise do referido Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências. O

conselheiro Amaury ressaltou que a resolução atual que regulamenta o RSC na Instituição está vigente até o dia 24 de outubro

e, após esse prazo, os processos de RSC ficam suspensos até que se aprove o novo regulamento. O item foi, assim, retirado de

pauta pelo presidente. Para tratar do parecer relativo à minuta do Regulamento do Fluxo de Dados e de Concessão de

Autorização de Uso de Dados Pessoais, a palavra foi passada para a conselheira Ana Lúcia Siqueira de Oliveira. Ela explicou

que a minuta foi encaminhada pela Comissão Permanente de Gestão de Proteção de Dados Institucionais do IFG, e está em

está em consonância com a Política de Comunicação do IFG. A Câmara manifestou parecer favorável à aprovação do

documento, que, em votação, foi aprovado. Dando continuidade aos pontos de pauta, o conselheiro Reinaldo de Lima Reis

Júnior, presidente da Câmara Consultiva de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi chamado para apresentar o parecer relativo à

minuta do Regulamento da Dupla Diplomação no IFG. O conselheiro relatou que o documento está em convergência à Política



de Internacionalização da Instituição, sendo a dupla diplomação condicionada à existência de convênio de cooperação

internacional. O conselheiro Tiago Neto questionou quais são os países participantes, e se há convênio com países africanos. O

conselheiro Reinaldo esclareceu que todas as instituições estrangeiras que se tornem conveniadas com o IFG estarão

propensas para a dupla diplomação. O parecer favorável foi aprovado, em votação. Em seguida, o conselheiro Reinaldo relatou

o parecer da Câmara que tratou da Retificação da Resolução 1/2019, relativa ao Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

do Câmpus Águas Lindas de Goiás. O conselheiro explicou que houve erro de digitação na carga horária do curso à época da

emissão da tabela anexa à Resolução. Na Resolução 1/2019 consta 3.436 horas e a carga horária correta do curso é 3.268

horas. Dessa forma, a retificação da Resolução foi aprovada, em votação. O próximo item da pauta, a Minuta da Política de

Inovação do IFG, teve como parecerista o conselheiro Geraldo Witeze Junior, e como relator do Parecer, o conselheiro

Reinaldo. Com a ressalva de que é necessário anexar a ata de aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

(Conepex) ao processo, o parecer foi favorável e, em votação, aprovado. O conselheiro Reinaldo também relatou o parecer

relativo ao último ponto de pauta, a minuta de Política de Ingresso do IFG. O conselheiro esclareceu que a minuta tramitou na

Pró-Reitoria de Ensino, no Conepex e também passou por consultoria na Procuradoria Federal junto ao IFG. Entre os aspectos

elencados no parecer destacou-se que as três variáveis (sorteio, prova e coeficiente de rendimento) dispostas como

possibilidades para o ingresso são relevantes e devem estar dispostas como possíveis mecanismos a partir de uma decisão

institucional. O parecer apresentado propõe que, em atendimento ao objetivo que o ingresso seja uma Política Institucional,

entende-se que para cada ciclo, a Instituição decida por uma forma de ingresso. Dessa forma, a câmara apresentou pontos a

serem alterados no documento. A conselheira Oneida explicou que o documento passou por consulta à comunidade, além das

instâncias citadas. O conselheiro Hugo Leonardo da Silva Belisário posicionou-se defendendo que a minuta fosse mantida

conforme aprovada no Conepex, com a possibilidade de múltiplas formas de ingresso, principalmente para os cursos técnicos.

O conselheiro Wagner Pereira Lopes questionou quem decidiria a forma de ingresso a cada ano, se a Coordenação do Curso

ou o Departamento de Áreas Acadêmicas. Reinaldo esclareceu que o parecer propõe que o colegiado do curso decida a forma

de ingresso, podendo ser utilizada as três formas de ingresso, sendo uma decisão institucional, para cada ciclo de seleção. O

conselheiro Geraldo ressaltou que não pode haver ambiguidade, e que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) deve ser

seguido. No chat, o conselheiro Danyllo di Giorgio Martins da Mota ressaltou que a decisão final será tomada no Consup, mas

seria importante apontar se haverá algum tipo de consulta e qual instância ficará responsável por conduzir o processo. A

conselheira Heloísa Helena Lopes dos Santos Caixeta defendeu que seja mantida as três formas de ingresso, podendo ser

escolhida a cada ano, como previsto no parecer da câmara. O conselheiro Tiago Neto questionou sobre políticas afirmativas

para ingresso dos povos ciganos. A conselheira Ana Lúcia defendeu o parecer da Câmara, pois não temos pessoal para lidar

com várias formas de ingresso, para vários cursos. No chat, o conselheiro Danyllo, sugeriu consulta aos departamentos para

avaliação do processo no ciclo anterior e definição do modelo de ingresso seguinte, sendo que o processo será coordenado

pelo Centro de Seleção. O conselheiro Evaldo Gonçalves Silva reforçou a dificuldade de haver pessoal para lidar com diferentes

formas de ingresso, considerando o grande número de cursos. O conselheiro Hugo defendeu a não centralização de uma única

forma de ingresso. Reinaldo reforçou que as três formas fiquem disponíveis como possíveis, mas que a Instituição decida por

uma a cada ciclo de seleção, seguindo o que sinaliza o PDI. O conselheiro Hugo esclareceu que sua proposta de que a decisão

seja de cada câmpus, do Conselho de cada câmpus – a mesma proposta que chegou do Conepex, sendo a seleção conduzida

pelo Centro de Seleção. O presidente colocou em votação as duas propostas: 1) proposta do parecer da Câmara do Consup; 2)

proposta de manutenção do documento como aprovado no Conepex, acrescentando a decisão do Concâmpus. Em votação, a

proposta 1 foi aprovada com maioria dos votos. Em seguida, o presidente do Conselho, prof. Jerônimo, falou sobre o final da

sua gestão. Lembrou que esta atual composição do Conselho se reuniu presencialmente apenas uma vez, e em breve terá seu

mandato finalizado. Consultou o pleno para retirar nomes para compor a comissão eleitoral da próxima composição do conselho

e a conselheira Aryadne Rodrigues Moreira, representante discente, manifestou interesse. A partir desse momento, o servidor

Weber Tavares da Silva Junior foi convidado para apresentar um breve relatório referentes às ações do Conselho Superior nos

últimos 8 anos, o quais o prof. Jerônimo esteve como presidente. Weber destacou as mais de 300 resoluções decididas pelo

Conselho durante esse período, elucidando os fluxos por que passam os documentos até chegarem ao Conselho. Destacou

também as regulamentações aprovadas, as quais muitas delas passaram previamente por consulta pública. Ressaltou que é

preciso avançar nos mecanismos institucionais de participação. Explicou que será publicado um e-book com o relatório das

ações de gestão no IFG nos últimos oito anos. No chat, o conselheiro Elias Monteiro registrou seu reconhecimento pelos

grandes feitos do prof. Jerônimo em prol da Educação Profissional brasileira. A conselheira Elza Gabriella parabenizou o

professor Jerônimo e toda sua equipe por esses anos de trabalho e aproveito para agradecer a oportunidade de integrar o

Conselho. O Prof. Jerônimo agradeceu e pediu que os conselheiros continuem dando suporte e dedicação à nova Reitora que

assumirá a gestão, prof. Oneida Cristina. E nada mais havendo a tratar, 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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