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Ata da Reunião da Câmara de Ensino 10 de março de 2016 
A primeira reunião ordinária da Câmara de Ensino do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 1 

Instituto Federal de Goiás do ano dois mil e dezesseis fora realizada na sala de reuniões da 2 

Reitoria, em dois turnos, matutino e vespertino. O expediente inicial fora às dez horas e oito 3 

minutos, com abertura pela presidente da Câmara, professora Adriana dos Reis Ferreira, pró-4 

reitora de ensino, que apresentou os membros em substituição na Câmara: o professor Jorge 5 

Marques dos Anjos, substituindo a professora Monise Cristina Ribeiro Casanova Coltro, do Câmpus 6 

Senador Canedo, e a professora Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon, em substituição à 7 

professora Jullyana Borges de Freitas, do Câmpus Goiânia Oeste. Apresentou também a 8 

professora Daniela Pereira Versieux, nova chefe de departamento do Câmpus Formosa. Anunciou 9 

a nova direção da Diretoria de Educação Básica e Superior, professora Daniella Bezerra de Souza, 10 

assim como as coordenações subordinadas a ela: Coordenação de Ensino Superior, coordenada 11 

pela professora Jaqueline Pereira de Oliveira Vilasboas; Coordenação de Projetos Especiais de 12 

Ensino, coordenada pelo professor Ghesley Jorge Xavier e a Coordenação de Cursos Técnicos, 13 

coordenada pelo professor Roni Ederson Krause de Oliveira. Logo após, enunciou que as novas 14 

visitas da PROEN Itinerante podem ser sugeridas, então cada campus pode enviar a proposta de 15 

calendário e pautas, com indicações de quais servidores da PROEN seriam importante estarem 16 

presentes. A respeito da Comissão de Elaboração do Plano Estratégico de Permanência e Êxito 17 

(CPEPE), Adriana diz que já foram apresentados o histórico e o atual andamento dos trabalhos. 18 

Indicou-se a necessidade de inserir os Chefes de Departamentos como líderes desse plano nos 19 

campus. Foram apresentados os conceitos formulados pelo MEC sobre evasão, retenção e êxito. 20 

Evasão: qualquer perda ocorrida no curso, tais como saídas, transferências e trancamentos. 21 

Retido: não conclui o curso dentro do prazo previsto para integralização. Êxito: conclusões dentro 22 

do prazo planejado. É necessário que cada campus qualifique os dados demonstrando as 23 

deficiências, causas e planos de ação entregues para a comissão geral até trinta de abril desse 24 

ano. Carlos César sugere a padronização dos dados e informações. Lucivânio sugere criar um 25 

diretório na internet para compartilhamento. Andreia solicita que a comissão envie o formulário 26 

editável.  A presidente comunicou ainda a publicação da portaria para o ENADE 2016, com exame 27 

previsto para vinte de novembro. Adriana também orientou sobre os processos seletivos: cada 28 

campus precisa realizar um estudo dos preenchimentos de vagas e quantitativo de vagas para 29 

oferta pelo SISu. Em relação aos processos seletivos SISu e ENEM, houve avanço com o 30 

preenchimento das cotas de autoafirmação, atingindo o quantitativo mínimo de cinquenta por 31 

cento; porém, para preenchimento de vagas, o vestibular demonstra-se mais eficiente. Quanto ao 32 

Projeto Diagnóstico dos Cursos Técnicos Integrados, vê-se problemas de comunicação e 33 

dificuldades com a metodologia; é preciso finalizar os trabalhos até maio desse ano. Quanto à 34 

monitoria, Adriana relata a nova distribuição do orçamento para monitoria e apresenta a 35 

possibilidade de monitoria voluntária. Ela também abordou o Fórum de Licenciaturas, a 36 

necessidade que há de criar um calendário do evento. Marcos Antônio levanta a necessidade de 37 

rever o processo seletivo para os cursos subsequentes. Adriana comunica que, no próximo turno, a 38 

reunião terá como pauta: a) discutir atribuições no regimento; b) a minuta da norma técnica da 39 

dependência; c) processos seletivos; d) criação de banco de intérpretes de libras; e) sobreposição 40 

dos colegiados nos campus. Pausa para o almoço. Retorno às quatorze horas. A presidente inicia 41 

com os informes; em primeiro lugar, sobre o PDI, cuja comissão já fora constituída no ConCampus. 42 

Adriana inquire sobre qual será a participação da Câmara dentro da discussão. Que é preciso 43 

avaliar a questão do papel da Câmara no planejamento de ofertas de curso. Carlos Cézar propõe 44 

que esse planejamento deveria vir pronto do campus, da direção-geral, analisado. Daniela Versieux 45 
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advoga sobre a necessidade de ser a Câmara a instância que delibere sobre a oferta de cursos. 46 

Adriana enuncia o desejo de se aprovar um regulamento com o fluxograma dos processos para 47 

oferta e extinção de cursos. Com o advento do ConCampus, a discussão pode partir deste. O 48 

projeto de curso vai até o Consup e não mais somente ao Conepex.  Ádria defende que a PRODI 49 

precisa entrar no planejamento. Brito pronuncia que nesse momento não cabe mais a discussão de 50 

código de vagas para professores, mas sim da oferta de cursos. E a análise deve contar com a 51 

PRODI, a PROAD, a PROEN e a PROEX. Adriana levanta a questão de voltar o documento que 52 

discute sobre o fluxo do processo de oferta de curso. Adriana expressa a necessidade da Câmara 53 

de fazer proposições para o PDI, envolvendo a forma com que será feita a proposição para a 54 

construção da metodologia e do conteúdo do PDI, o que envolve ainda a questão da jornada de 55 

trabalho docente. Oneida faz retrospectiva sobre o trabalho de levantamento de ofertas na criação 56 

de campus e cursos. E indaga se um campus onde o número de docentes não aumenta, pode 57 

haver então mais oferta de curso. Adriana pontua duas propostas: de discussão ampliada em 58 

relação à Instituição e outra relativa ao fluxo de oferta de cursos. Discussão entre os conselheiros 59 

sobre a distribuição de código de vagas de professores e rearranjo entre os campus. Adriana 60 

interpela sobre qual encaminhamento se fará: se arranjo de GT para retomada de documento ou 61 

arranjo de GT para proposta ao PDI. Mariângela argumenta que uma ideia não exclui a outra: um 62 

GT discute mais a respeito do PDI e outro sobre o fluxograma. Outras proposições e discussões 63 

sobre a escolha a se fazer. Adriana forma o GT: Daniela Oliveira, Ádria, Jussanã. Esse grupo faz 64 

uma apresentação na próxima reunião. Ádria, sobre a questão da vaga institucional: a vaga é do 65 

campus, a projeção já foi feita e nós como Câmara temos que discutir sobre isso. Minuta da Norma 66 

Técnica do Conselho de Classe, apresentada por Mariângela.  Os conselheiros fazem discussões 67 

em cima da apresentação do Art. 3º, da participação de pais no conselho de classe, decisão 68 

aprovada por maioria. Outra decisão é acerca da participação dos pais no conselho como 69 

convidados ou como membros natos. Por contraste de votação, como convidados. E decidiu-se 70 

também que são membros natos os servidores da Coordenação de Apoio Pedagógico ao Discente 71 

(psicólogo ou pedagogo ou assistente de aluno). Houve outras discussões a respeito da nota 72 

técnica que, após várias articulações, fora aprovada por unanimidade. Adriana agradece a todos, 73 

informa sobre a próxima reunião, no dia quinze de abril e encerra a reunião às dezessete horas e 74 

quarenta minutos. Eu, Nathália Barcelos, coordenadora executiva da Pró-Reitoria de Ensino, 75 

assino a presente ata, à qual dou fé. 76 
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