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ATA DA 6Iê REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAçÃO, CtÊNCtA E TECNOLOGTA DE cOtÁS.

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta
e cinco minutos, na Sala de Reuniöes da Reitoria do lnstituto Federal de Educaçäo, Ciência e
Ïecnologia de Goiás - lFG, realizou-se a sexagésima primeira reuniäo do Conselho Superior -
Consup, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1) lnformes; 2) Aprovaçäo da 60" Ata do
Consup; 3) Homologaçäo do resultado da eleição dos novos membros do Consup e do Conepex;
4) Alteração do Regulamento da Auditoria lnterna; 5) Alteração do Regulamento da CPPIR; 6)
Alteração do Regulamento da CPA; 7) Alteraçäo do Regimento do Conepex; 8) Alteraçäo do
Cronograma para discussäo do Regimento Geral do IFG; 9) Revisäo dos Projetos Pedagógicos de
Cursos PPCs: Licenciatura em Música Câmpus Goiânia; Técnico Subsequente em
Agrimensura - Câmpus Goiânia; Técnico lntegrado na modalidade EJA em Agroindústria -
Câmpus ltumbiara. A reuniäo foi presidida pelo Presidente do Conselho Superior, professor
Jerônimo Rodrigues da Silva, e secretariada pela servidora Fernanda Eline de Oliveira, Redatora,
com a presença dos conselheiros: Alessandro Ribeiro de Sousa, Aline Silva Barroso, Ana Lúcia
Siqueira de Oliveira, Claudinei Souza França, Fernando Augusto Messias, Fernando dos Reis de
Carvalho, José Carlos Barros Silva, Kepler Benchimol Ferreira, Moisés Gr:egório da Silva, Nilton
Ricetti Xavier de Nazareno, Oneida Cristina Gomes Barcelos lrigon, Renatg.Araújo Teixeira,
Rhermam de Souza Pires, Sandro Ramos de Lima, Shilton Caldeir:a Nunes, Thiberio Jardim de
Oliveira e Wagner Pereira Lopes. Justificaram a ausência os conselheiros: Elder Geraldo
Domingues, Patrícia Santiago Vieira Furtado e Vicente Pereira de Almeida. Não compareceram à
reuniäo os conselheiros: Hélio Naves, Joäo Rocha de Assis, Márcia Pereira Carvalho, Márcio
César Pereira e Tharles Júnior de Souza. O presidente do Conselho iniciou a reuniäo
agradecendo a presença dos conselheiros e da comunidade que acompanhava a reunião pela
web. Em seguida, fez a leitura da ordem do dia. lniciou os informes relatando que, no final do mês
de outubro, o governo liberou 30% do orçamento que estava contingenciado e, dessa forma, os
empenhos seriam realizados. O presidente tratou também do projeto Future-se, cujo debate já
está acontecendo, com audiências públicas na Câmara do Deputados e no Senado Federal.
Ressaltou que, no âmbito do lFG, a discussäo desse tema deve acontecer no próximo ano. Dando
prosseguimento aos pontos de pauta, o presidente colocou a ata rja 60a Reuniäo do Consup em
apreciaçäo que, em votação, foi aprovada. O presidente passou a palavra para a conselheira
Oneida Cristina Gomes Barcelos lrigon, que apresentou duas s<llicitações de acréscimo de pauta:
1) Calendários Acadêmicos 2020 e 2) Credenciamento da Funtec como fundação de apoio ao
lFG. As solicitações foram acatadas pelos conselheiros. A conselheira Oneida solicitou também
que o item 9 da pauta fosse tratado antes dos demais assuntos, em consideraçäo aos membros
da Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Fesquisa e Ëxtensäo - Conepex presentes como
ouvintes na reuniäo. O presidente sugeriu que o assunto fosse colocado depois do terceiro item
da pauta. O presidente, ainda dentro nos informes, colocou em apreciação das Resoluçöes no 34
e no 35 que foram aprovadas ad referendum. A Resolução 3412A19 tratou de autorização para
afastamento do país do Reitor para viagem à Bogotá e a Resoluçäo 3512019, aprovou o
Regulamento da eleiçäo para escolha do Diretor-Geral do Câmpus Formosa. As duas Resoluções
foram referendadas, em votaçäo. O presidente, então, convidou e passou a palavra ao servidor
Alex de Lima Cunha, presidente da comissão eleitoral que conduziu o processo de escolha para o
próximo mandado do Consup e do Conepex. O servidor Alex apresentou o resultado da eleição
para a nova composiçäo do Consup e esclareceu que, de acordo com o $ 2o do art. 5o do
Regimento do Consup, aprovado pela Resoluçäo no 1912019, está previsto que "cada câmpus e
Reitoria que compöe o IFG pode ter no máximo 1 (uma) representação por categoria entre os
titulares e 1 (uma) representação por categoria entre os suplentes". Porém, de acordo com o
resultado da eleição, conforme explicitado pelo servidor Alex, devido e esse regra, há apenas
três suplentes para o segmento docente, e quatro para o segmento técnico administrativo, para o
Consup. O servidor exclareceu ainda que trouxe para o pleno decidir o que fazer com essa
Reitoria do I Federal de Educaçäo, Ciência e Tecnologia de Goiás
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situação, que também aconteceu semelhantemente no Conepex. Presidente sugeriu que a
decisão para o Consup deve ser seguida por analogia para Conepex, e ressaltou que a posse dos
novos conselheiros será no próximo dia 16 de dezembro. O conselheiro Sandro Ramos de Lima
afirmou que a comunidade näo está motivada para representar nas instâncias da lnstituiçäo,
portanto, é preciso mais diálogo com a comunidade sobre a democracia participativa. A
conselheira Oneida relatou que sente falta dos discentes nas reuniöes, pois eles vêm nas
primeiras reuniöes e depois näo vêm mais. O conselheiro Sandro ressaltou a dificuldade dos
câmpus na logística de transporte para os representantes irem às reuniões. O conselheiro
Claudinei Souza França lembrou que a reflexäo sobre a participação e o processo política é
necessária e que não sabe porque a comunicade estudantil näo gosta de política. O presidente
destacou que há muito espaço para participação da comunidade e que, frequentemente, são as
mesmas pessoas que participam. O conselheiro Sandro defendeu que seja mantido o que estava
previsto no Edital do processo eleitoral, sem repetição de câmpus entre os suplentes eleitos. O
conselheiro Alex ponderou que considera a näo ocupação de todas as vagas um caso omisso no
Regimento do Consup. O presidente consultou a plenária sobre alguma proposta diferente do que
já havia sido publicado como resultado final da eleição e, näo havendo, homologou-se o resultado
como estava. O presidente agradeceu a presença clo servidor Alex e passou a palavra para o
conselheiro Fernando dos Reis de Carvalho, para relatoria doparecer sobre o PPC do curso de
Licenciatura em Música do Câmpus Goiânia. O conselheiro Fernando dos Reis ressaltou que näo
foi possível encaminhar o parecer a tempo de ser encaminhado pela secretaria aos conselheiros.
Dessa, forma, fez a leitura do parecer. Entre as considerações, destacou adequaçöes necessárias
ao documento, como atualização da legislaçäo e do fluxograma. O parecer foi colocado em
apreciaçäo e em votação, foi aprovado com a condiçäo de que sejam feitas as adequaçöes
apontadas. Para a relatoria do parecer sobre o PFC do Curso Técnico Subsequente em
Agrimensura do Câmpus Goiânia, a palavra foi passada para a conselheira Ana Lúcia Siqueira de
Oliveira. A conselheira ressaltou que no parecer encaminhado aos conselheiros faltou um item de
adequação, acrescentado pela Câmara e que será apresentado a seguir. Entre as adequaçöes
necessárias, apresentadas pela Câmara, estão a retirada da lista de equipamentos a descriçäo
daqueles que não funcionam. O conselheiro Sandro questirrnou se é um novo curso, já que a
oferta não foi tramitada. A conselheira Oneida esclareceu que a pauta trata do PPC e da
autorização de criaçäo e oferta do curso. O conselheiro Nilton Ricetti Xavier de Nazareno relatou
que soube que essa oferta de curso foi questionada no Colégio de Dirigentes - Codir. Nilton
ressaltou ainda que o Câmpus Goiânia não suporta mais ofeña de disciplinas da área básica e
que o referido curso já existiur anteriormente. Dessa forma, explicou que a proposta de criação de
curso subsequente visa ao preenchimento de carga horária dos dr¡centes da área. A conselheira
Aline Silva Barroso manifestou que compreende que a proposta do curso surgiu de uma demanda
do câmpus e concorda com a ofeÉa, mas questionou por que lrouve diferença de tratamento das
demandas, quando o Câmpus ltumbiara também tentou ofertar novamente um curso
subsequente, mas a proposta foi, por diversas vezes, duramente questionada pelo Codir. O
conselheiro Sandro relatou que quando atuou como Diretor-Geral do Câmpus Anápolis, a oferta
de cursos subsequentes também foi negada, prejudicando a comunidade. A conselheira Oneida
alegou que näo se recorda da proposta de curso subsequente do Câmpus ltumbiara e ressaltou
que o processo do Câmpus Goiânia foi levado ao Codir no começo deste ano. Ressaltou ainda
que o referido projeto estava tramitando desde 2018, e seu trâmite teve continuidade após a

realizaçäo do Congresso lnstitucional. O conselheiro Wagner Pereira Lopes afirmou que o projeto
mostra que há viabilidade da o1'erta, mas concordou que a forma de trâmite näo está adequada. O
presidente explicou que os processos passam por vários tramites até chegarem à plenária do
Consup. O conselheiro Nilton Ricetti esclareceu que o processo é anterior a2018, foi submetido a

todas as instâncias internamerìte, no Câmpus Goiânia, e nas demais instâncias institucionais. A
justificativa do Câmpus para nova oferta do curso subsequente refere-se à carga horária docente
que está baixa e precisa ser adequada. O conselheioro Claudinei opinou que deve haver isonomia
no tratamento das propostas de todos os câmpus. A conselheira Aline afirmou ue a demanda do
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Câmpus ltumbiara era a mesma, de adequaçäo da carga horária docente, aproveitamento de
laþoratórios e que, por isso, manifesta sua insatisfaçäo sobre a forma diferenciada de tramitaçäo
dos processos, no entanto, reiterou que não discorda da oferta do curso subsequente proposta
pelo Câmpus Goiânia. A conselheira Oneida explicou que o trâmite do PPC do Técnico
Subsequente em Agrimensura do Câmpus Goiânia aconteceu por se tratar de um projeto que
estava tramitando há muito tempo e que todas as próximas propostas de cursos deveräo atender
ao previsto no Plano de Desenvolvimento lnstitucional - PDl. Dessa forma, o presidente
questionou se havia alguma proposta diferente àquela apresentada no parecer. Não havendo, em
votação, o parecer foi aprovado. O presidente ressaltou que a Pró-Reitoria de Ensino deve
providenciar o trâmite correto para os próximos projetos. Para a relatoria do próximo PPC em
pauta, do Curso Técnico lntegrado em Agroindústria na modalidade EJA do Câmpus ltumbiara, a
palavra foi passada ao conselheiro Shilton Caldeira Nunes, que explicou que se trata de uma
revisäo do PPC de um curso que já é ofertado. O conselheiro explicou que Câmara emitiu
parecer favorável, desde que sejam feitas as adequaçöes apontadas. O conselheiro Wagner
questionou sobre a duraçäo do curso, por ser de três anos e meio. A conselheira Oneida
respondeu que, de acrodo corr o Regulamento dos cursos EJA, a duraçäo do curso pode ser de
três a quatro anos. Em votação, o parecer foi aprovado. Para relatar o parecer sobre a alteraçäo
do Regimento da Auditoria lnterna, a palavra foi passada para a conselheira Aline, que esclareceu
que se trata apenas de uma alteração do inciso XXVI do aftigo 17, do documento aprovado na
reuniäo de julho. A câmara manifestou-se favorável à alteraçäo e, ainda, sugeriu que o nome CGU
seja trocado no documento por "Sisterna de Controle da CGU'. Em votaçäo, o parecer foi
aprovado. Em seguida, passou-se para o próximo assunto da pauta, a alteração no Regulamento
da Comissão Permanente de Políticas de Promoçäo da lgualdade Étnico-Racial - CPPIR. No
relato do parecer, a conselheira Aline explicou que a CPPIR solicitou o acréscimo da previsão de
suplentes na sua composiçäo. A câmara emitiu parecer favorável à solicitação e sugeriu o
acréscimo, no art. 180, de que "na falta temporária e justificada do titular de cada segmento,
assume temporariamente a representação o seu respectivo suplente". Sobre a proposta de
inclusão na comissão central de mais dois técnicos administrativos e dois docentes, a câmara
sugeriu a previsão de três titulares para cada segmento. Em apreciaçåo e votação, o parecer foi
aprovado. Para a alteração do Regulamento da Comissäo Própria de Avaliação - CPA, a
conselheira Aline relatou o parecer da câmara. O presidente ressaltou a presença da servidora
Danielle Fernanda Pavan, atual presidente da CPA, para aclompanhamento da discussão. A
conselheira Aline expôs item a item os apontamentos da câmara, para adequaçöes textuais e de
conteúdo. A servidora Danielle esclareceu sobre a proposta de mandatos alternados. A
conselheira Aline considerou complexo o fluxo operacional de manter-se metade dos membros,
por não entender como será escolhido quem fica do mandato anterior e explicou que a proposta
da câmara é de exclusão desse item. Näo havendo proposta diferente do que sugeriu o parecer, a
conselheira Aline deu continuidade à relatoria e, terminadas as consideraçöes, a câmara
manifestou-se favorável à aprovação do documento. Em votação, o parecer foi aprovado. O
presidente colocou em votação a proposta de prorrogaçäo da reunião até as dezessete horas e
trinta minutos. O conselheiro Sandro pediu alteraçäo da ordem dos itens de pauta, colocando
como próximo item a alteraçäo do cronograma da discussão do Regimento Geral. O conselheiro
Fernando Augusto Messias apresentou a proposta que chegou para o Consup da Comissão
Sistematizadora. O conselheiro Sandro propôs que o conselho delibere que as alteraçöes no
cronograma sejam delegadas à Cornissão Sistematizadora. O conselheiro Kepler Benchimol
Ferreira sugeriu a ampliação do prazo para a plenária final e para a sistematização das propostas.
O presidente sugeriu que o Conselho defina a data rnáxima para finalizaçäo e repasse o
cronograma para a Comissåo Sistematizadora. O conselheiro Kepler sugeriu que seja
estabelecido até 31 de maio de202Q, para que a Comissäo Sistematizadora envie a versäo final
do documento para o Consup. Em virtude do horário, o presidente propôs a retirada do Regimento
do Conepex e do Credenciamento junto à Funtec da pauta. Acatadas as propostas, passou a
palavra para a conselheira Oneida, para relatoria do parecer sobre os calendários acadêmicos. A
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conselheira ressaltou que, para o próximo ano, seräo estabelecidas as diretrizes para elaboração
de calendários. Relatou o parecer da câmara, ressaltando os tråmites dos calendários entre
câmpus e Pró-Reitoria de Ensino. Esclareceu pontos importantes como a questão do período para
reunião do conselho de classe e lançamento de notas; sobre o período para realização da semana
pedagógica; sobre nem todos os câmpus terem mandado a ata do concâmpus. O conselheiro
Wagner ressaltou que os calendários de cada câmpus estäo postos de maneiras diferentes, como
nas quantidades de semanas letivas e, ainda, alguns câmpus apresentam calendário único, outros
apresentam diferentes calendários para os diferentes cursos. A, conselheira Oneida explicou que
não foi exigido um calendário diferente para cada curso. Além disso, explicou que sábados letivos
podem ser utilizados em diferentes atividades, quando não está especificado que haverá aula. O
conselheiro Kepler questionou o fato de os eventos não estarem descritos nos calendários. A
conselheira Oneida esclareceu que nem todos os eventos estão aprovados ainda. A conselheira
esclareceu ainda que o parecer da câmara foi favorável, porém apontou os pontos críticos, já que
do ponto de vista legal, alguns ajustes precisariam ser feitos. O presidente deu o encaminhamento
para deliberação dos calendários mantendo apenas o que estiver dentro da legalidade. Em
seguida, agradeceu aos conselheiros que contribuíram para este mandato que se encerra e
antecipou o convite parca posse dos novos membros que será realizada no dia 16 de dezembro.
Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença e a participação de todos e
encerrou a reuniäo às dezoito horas e seis minutos. Eu, Fernanda Eline de Oliveira, secretária
deste Conselho, lavrei a presente Ata
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