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

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
VIII Reunião do ano de 2021
1 - IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data: 09 de setembro de 2021;
Horário: das 9h30 às 12h30;
Via webconferência, com participações por meio do link: meet.google.com/fjh-gxgy-ced
2 - PARTICIPANTES E REPRESENTAÇÕES
2.1 - Colégio de Dirigentes
Adriana dos Reis Ferreira - Diretora Executiva
Aline Silva Barroso - Diretora-Geral do Câmpus Itumbiara
Amaury França Araujo - Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Andreia Alves do Prado - Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu
Daniel Silva Barbosa - Pró-Reitor de Extensão
Elza Gabriela Godinho Miranda - Diretora-Geral do Câmpus Anápolis
Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor e Presidente do Colégio de Dirigentes
José Carlos Barros Silva - Pró-Reitor de Administração
Luciano dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Inhumas
Maria Betânia Gondim da Costa - Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo
Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais - Diretora-Geral do Câmpus Jataí
Maria de Lourdes Magalhães - Diretora-Geral do Câmpus Goiânia
Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon - Pró-Reitora de Ensino
Paulo Francinete Silva Junior - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Reginaldo Dias dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso de Goiás
Reinaldo de Lima Reis Júnior - Diretor-Geral do Câmpus Luziânia
Sandro Ramos de Lima - Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás
Thiago Gonçalves Dias - Diretor-Geral do Câmpus Formosa
Tiago Gomes de Araújo - Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás

2.2 - Justificativas de ausência
Ana Lúcia Siqueira de Oliveira - Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia
Cleberson Pereira Arruda - Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste

3 - PAUTA
1) Informes;
2) Apreciação da memória da reunião do Codir realizada em 10/08/2021;
3) Definição do formato dos processos seletivos para 2022.1.
4 - DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS
4.1 - Informes Gerais
Reitor: 1) Boas-vindas aos presentes; 2) Apresentação de justificativas de ausência; 3) Ministério Público Federal em Goiás - ajuizamento de Ações Civis
Públicas com pedido de tutela provisória de urgência para que UFG, IFG e IF Goiano adotem ensino híbrido até setembro/2021: a) na ação contra a UFG, a
liminar foi negada pela Justiça Federal; b) Sindicatos representantes dos trabalhadores em educação protocolaram petições para serem incluídos nestes
processos, na condição de Amicus Curiae; 4) Proposta de “reordenamento” da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
(REEPCT), apresentada pelo Ministério da Educação(MEC): a) o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica (Conif) manifestou-se sobre a proposta por meio de Nota Pública; b) críticas à proposta por não contemplar a criação de novos câmpus com
novas ofertas de cursos e de matrículas; c) preocupação com a possibilidade de alterações na Lei de criação dos Institutos Federais (Lei nº 11.892, de
29/12/2008), tais como: modificação dos percentuais de ensino técnico para 75%, eleições para Reitores com lista tríplice e ausência de eleições para
Diretores-Gerais dos câmpus; d) reunião dos Reitores da Região Centro Oeste no próximo dia 10, para posicionamento acerca da proposta de
“reordenamento”.
Pró-Reitor de Extensão: 1) Extensão - Edital nº 08/2020/PROEX/IFG: os recursos para realização das propostas já estão sendo descentralizados; 2)
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http://ifg.edu.br/attachments/article/228/EDITAL%2011_2021%20-%20REI-PROEX_REITORIA_IFG.pdf; b) será realizada reunião para orientação da
análise dos projetos de venda, agendada para o próximo dia 24/09; c) a previsão de entrega dos alimentos é para o mês de novembro; d) as entregas dos
alimentos adquiridos poderão ser realizadas até julho de 2022; 3) Assistência Estudantil - Restaurantes: a) será realizada reunião com os(as)
Diretores(as)-Gerais dos câmpus que têm restaurante, para discutir encaminhamentos da licitação, adequações dos espaços físicos dos restaurantes e
documentação faltante no processo (orçamentos); 4) Eventos - Festival de Artes/3ª etapa: ocorrerá de forma remota, no período de 21 a 23/09/2021, com
apresentações artísticas e mostra dos conteúdos culturais fomentados pelo IFG por meio do Edital InspirArte.

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos: 1) Levantamento das demandas de capacitação de servidores dos câmpus e da
Reitoria para 2022: a) a PRODIRH vai enviar Memorando-Circular com as orientações; b) é por meio deste levantamento, que será estabelecido o Plano
de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do IFG para o ano de 2022; c) a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas está
prevista no Decreto 9.991 de 28/08/2019 e no Decreto nº 10.506, de 2/10/2020; d) o Decreto 9.991/2019 prevê que “a elaboração do PDP será precedida,
preferencialmente, por diagnóstico de competências” (identificação do conjunto de conhecimentos, habilidades e condutas necessários ao exercício do
cargo ou da função); e) importância do comprometimento das chefias e da atuação participativa do conjunto dos servidores; 2) Oportunidade de
Capacitação: a) as Procuradorias Federais junto ao IFG, IFGoiano e UFG estarão promovendo capacitação sobre fiscalização de contrato de terceirização
– nova lei de licitações; b) a palestra será dia 16/09/2021, às 14h, via canal do YouTube; c) os palestrantes serão Procuradores Federais especialistas na
área de Licitação e Contrato; e) solicitação ao Colegiado de ampla divulgação.
Diretor-Geral do Câmpus Formosa: 1) Grupo de Trabalho da Jornada de Trabalho Docente - prazos: até 15/10 para os GTs Locais entregarem os
cadernos sistematizados para o GT Central; até 19/11 para o GT Central sistematizar o caderno único e publicizar para a comunidade; e assembleia final
agendada para ser realizada entre os dias 6 e 11/12/2021; 2) Vacinação contra a Covid-19: servidores do Câmpus Formosa têm prestado apoio à
campanha e as vacinas já serão disponibilizadas no município para adolescentes acima de 12 anos.
Pró-Reitora de Ensino: 1) Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade): a) dia 29/08 encerrou o prazo de cadastros dos alunos pelos
coordenadores. Agora é preciso que os alunos/coordenadores observem no Edital os cadastros gerais, como: locais de prova, solicitação de atendimentos
especiais, dentre outros; b) todos os prazos estão publicados no Edital; c) qualquer alteração, a Procuradoria Educacional Institucional (PEI) informará aos
coordenadores dos cursos que serão avaliados; 2) Cadastros de cursos de auto-formação pela DEaD no SISTEC: está em andamento; 3) Reunião entre
Comissão Central, Comitê de Mitigação e Biossegurança e as Comissões Locais de elaboração do Plano de Ação Local para o retorno seguro e gradual
das atividades presenciais acadêmicas do IFG: no dia 16/09/2021, das 9h30 às 12h30; 4) A Diretoria de Educação a Distância da Pró-Reitoria de Ensino
do IFG iniciou dia 08/09/2021 o Ciclo de Rodas de Conversa: “diálogos sobre Educação a Distância”. O objetivo deste ciclo é debater e pensar sobre
temas atinentes à Educação a Distância no contexto das instituições públicas de ensino da Rede Federal, especificamente dos Institutos Federais; 5) A
Proen vai promover atividade formativa acerca da execução da Resolução de Terminalidade Específica do IFG.
Pró-Reitor de Administração: Implantação das bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica e Inovação (PIBICTI) do
IFG: a) os câmpus que tiverem recursos com perspectiva de fomento deverão enviar Memorando à Proad com o levantamento, para que ocorra a
descentralização dos recursos; b) A Proad enviará Memorando aos(as) Diretores-Gerais com as orientações necessárias.
Diretora-Geral do Câmpus Anápolis: 1) Realização de cadastramento dos alunos do câmpus para vacinação contra a Covid-19; 2) Dificuldades para
suprir demandas por Intérprete de Libras para os Eventos Institucionais do Câmpus Anápolis e de outros eventos externos: necessidade de levantar a
demanda e discutir o assunto.
4.2 - Apreciação da memória da reunião do Codir realizada em 10/08/2021
A memória da reunião do Colégio de Dirigentes realizada em 10 de agosto de 2021 foi aprovada. Encaminhamento: A memória aprovada será publicada
no Portal da Instituição.
4.3 - Definição do formato dos processos seletivos para 2022.1
A Pró-Reitora de Ensino apresentou a proposta de definições dos formatos para os Processos Seletivos para ingresso nos cursos (Graduação, Técnico
Integrado ao Ensino Médio, Técnico Integrado na modalidade EJA, Subsequente) originários de provimento de vagas/2022-1. O Colegiado, após o debate,
deliberou pelas seguintes formas de ingresso: 1) O ingresso para os Cursos Técnicos Subsequentes e para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio e para os Cursos Técnicos Integrados na Modalidade EJA será por meio de Sorteio Eletrônico Remoto de Vagas; 2) Para ingresso nos Cursos de
Graduação serão mantidos o Enem e o SISU e haverá Vestibular Institucional com provas (redação), sem análise de coeficiente de rendimento e as provas
serão aplicadas em vários dias (a depender do número de inscritos). Os cursos superiores serão aqueles já acordados desde o ano de 2018 e outros que
estão com dificuldades de preenchimento de vagas, apresentadas no último processo seletivo do IFG, 2020.1 e 2020.2. E, também os cursos que têm
previsão de ações afirmativas garantidas na política de ingresso do IFG (até 20% das vagas da ampla concorrência para pessoas do campo ligadas à
agricultura familiar do IFG, ligados ao eixo agrícola do IFG; e até 30 % das vagas para candidatos surdos, especificamente para o curso de Pedagogia
Bilíngue). O Colegiado aprovou também as seguintes estratégias e ações: 1) Período de 35 dias para as inscrições; 2) Realização de ampla divulgação
nas mídias, redes sociais e por meio de material impresso (cartazes); 3) Entrega dos documentos comprobatórios da reserva de vagas por meio de
postagem eletrônica (upload) e de entrega presencial (por agendamento em cada câmpus), a depender do cenário pandêmico; 4) Realização de lives
sobre cada curso; 5) As matrículas poderão ocorrer por meio remoto, mas também presencialmente em cada câmpus (por agendamento), a depender do
cenário pandêmico; 6) Não completando as turmas, a Instituição continuará com o Vestibular de Vagas Remanescentes (Graduação), Seleção de Vagas
Remanescentes e Chamada Pública Remota/Presencial de Vagas Remanescentes; 7) As Bancas de heteroidentificação serão realizadas via
videoconferência e também presencialmente (por agendamento em cada câmpus), a depender do cenário pandêmico; 8) Matrículas e a realização da
Seleção e Chamada Pública Remota de Vagas Remanescentes (técnico) já estão descentralizadas por câmpus. Encaminhamentos: 1) A apresentação
será disponibilizada para o Colegiado; 2) As estratégias de divulgação dos “Processos Seletivos” serão definidas pela Proen em diálogo com a equipe de
comunicação e Diretores(as)-Gerais dos câmpus; 3) No início das atividades dos Cursos Técnicos Subsequentes, Integrados ao Ensino Médio e
Integrados na Modalidade EJA, serão realizadas ações pedagógicas e de acolhimento, voltadas para alunos, pais de alunos, servidores docentes e
servidores técnico-administrativos, como uma ação Institucional, dialogada entre a Proen e as Chefias de Departamentos de Áreas Acadêmicas
(envolvendo Comissões de Permanência e Êxito, de Assistência Estudantil, Coordenações de Cursos, Coordenações de Apoio Pedagógico e Núcleos de
Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas).
5 - ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente da reunião: Jerônimo Rodrigues da Silva
Secretária da reunião: Gérley Lopes Cardoso

