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

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
XV Reunião do ano de 2020

1 - IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data: 25 de agosto de 2020;
Horário: das 9h30min às 14h10min;
Via webconferência, com participações por meio do link: meet.google.com/gyn-owcf-ebz
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
Ana Lúcia Siqueira de Oliveira - Diretora-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia
Andreia Alves do Prado - Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu
Cleberson Pereira Arruda - Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste
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
Mara Rúbia de Souza Rodrigues Morais - Diretora-Geral do Câmpus Jataí
Maria Betânia Gondim da Costa - Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo
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

3 - PAUTA
1) Informes;
2) Apreciação da memória da reunião do Codir de 11/08/2020;
3) Análise das propostas dos formatos dos processos seletivos para o segundo semestre de 2020;
4) Regulamento do Processo de Consulta para composição dos Conselhos de Câmpus;
5) Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (Secitec);
6) Inclusão de pauta: Recomposição do Comitê de Ética em Pesquisa - encaminhamentos;
7) Inclusão de pauta: Bibliotecas - Protocolo de Segurança.
4 - DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS
4.1 - Informes Gerais
Reitor: 1) Boas-vindas aos presentes; 2) Aniversário dos Câmpus Itumbiara e Uruaçu: saudação às comunidades acadêmicas dos respectivos câmpus; 3)
Cortes orçamentários na educação: a) Ações em conjunto com outras Instituições para reverter a possibilidade de cortes; b) Agendamento de reunião com a
Bancada federal de Goiás no Congresso Nacional; 4) Pontos de pauta prioritários para as próximas reuniões do Codir, até o final da gestão: a reitoria
apresentará proposta.
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: 1) Rodas de conversa virtuais do Centro de Pesquisa do IFG – CiteLab: a) de 24/08/20 a 03/09/20; b)
Importância da contribuição nos debates e solicitação de divulgação.
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos: 1) Avaliação de desempenho de servidor em estágio probatório: a) A Prodirh emitiu
Memorando-Circular nº 9 com orientações; b) Reunião virtual para esclarecimentos será no dia 26/08; 2) Resultados finais do levantamento realizado com
servidores sobre condições de acesso à internet e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs): disponibilização dos dados no dia 28/08.
Diretora Executiva: 1) Eventos da Rede Federal programados para 2020: a) 3º Encontro Nacional de Educação da Jovens e Adultos (EJA): de 01 a 04 de
outubro; b) 44ª Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec): de 05 a 08 de outubro.
Pró-Reitor de Extensão: 1) Computadores e auxílios para estudantes: levantamento do número de inscritos nos “Editais Conectividade” em fase de
finalização; 2) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): importância do acompanhamento e participação das comissões dos câmpus nas
sessões públicas e demais ações do Programa.

4.2 - Apreciação da memória da reunião do Codir de 11/08/2020
A memória da reunião do dia 11 de agosto de 2020 foi aprovada. Encaminhamento: a memória aprovada será publicada no Portal da Instituição.
4.3 - Análise das propostas dos formatos dos processos seletivos para o segundo semestre de 2020
A Pró-Reitora de Ensino apresentou a síntese da análise dos câmpus referentes às propostas de formatos para os processos seletivos dos cursos Técnicos
e Superiores de graduação do segundo semestre de 2020”, em resposta ao MEMORANDO 64/2020 - REI-CS/REI-PROEN/REITORIA/IFG. Após a
discussão de cada proposta, o Colegiado aprovou os seguintes encaminhamentos: 1) Para os Cursos de Graduação IFG/2020.2: a) Processo originário e
vagas remanescentes: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Análise de Coeficiente (concomitante) – para a análise de coeficiente será realizada
consulta a Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal junto ao IFG; b) Portador de Diploma e Transferência Externa IFG/2020.2: Análise de Coeficiente
(histórico escolar); 2) Técnico Integrado ao Ensino Médio na Modalidade EJA IFG/2020.2: a) Palestra não obrigatória – vídeos informativos curtos; 3)
Técnico Subsequente IFG/2020.2: a) Sorteio - incluir vídeos informativos curtos.
4.4 - Regulamento do Processo de Consulta para composição dos Conselhos de Câmpus
A Diretora-Geral do Câmpus Jatai, Coordenadora do Grupo de Trabalho responsável por apresentar a minuta de regulamento das eleições para os
Conselhos de Câmpus, apresentou um breve histórico de construção da minuta e as principais alterações contidas no documento final. Após as
considerações do Colegiado, o regulamento foi aprovado. Encaminhamento: A secretaria do Codir encaminhará o regulamento aprovado ao Gabinete do
Reitor para publicação.
4.5 - Semana de Educação, Ciência e Tecnologia (Secitec)
O Diretor-Geral do Câmpus Formosa apresentou a proposta de realização da “Secitec multicâmpus”, com a integração das diversas áreas/câmpus e o
Colegiado apontou a necessidade de discussão da proposta com as respectivas comissões organizadoras das Secitecs e Gerências de Pesquisa, PósGraduação e Extensão (Gepex) dos câmpus. Encaminhamentos: 1) A Diretora Executiva agendará reunião entre as Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e
Extensão e os organizadores das Secitecs e Gepex dos câmpus, com convite extensivo aos(as) Diretores(as)-Gerais. A proposta da “Secitec multicâmpus”,
será apresentada pelo Diretor-Geral do Câmpus Formosa; 2) As Pró-Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão farão o diálogo com a comissão
organizadora do Simpósio de Pesquisa, Ensino e Extensão (Simpeex), agendado a princípio para o período de 13 a 15 de outubro, para analisar a proposta
de realização de forma conjunta com as Secitecs.
4.6 - Inclusão de pauta: Recomposição do Comitê de Ética em Pesquisa – encaminhamentos
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação informou que o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, enviou ao Colégio de Dirigentes o MEMORANDO
9/2020/REI-CEP/REITORIA/IFG, com solicitação de indicação de possíveis membros para o CEP/IFG, considerando que surgiram 03 (três) vagas para
membros titulares, sendo elas 01 (uma) da área de Ciências da Saúde, 01 (uma) da área de Ciências Humanas e 01 (uma) da área de Ciências Exatas e
da Terra, cujos mandatos serão concluídos em 21/12/2020. Esclareceu que após a indicação do Codir, os membros do CEP em exercício vão selecionar os
candidatos, obedecendo os seguintes critérios: a) Representatividade por câmpus; b) Grande área do conhecimento; c) Mérito acadêmico em pesquisa. O
Colegiado considerou importante a realização de diálogo nos câmpus para posterior deliberação. Encaminhamentos: 1) O Memorando referido será
encaminhado ao Colegiado; 2) Os(as) Dirigentes farão o diálogo com as comunidades dos câmpus e o assunto será deliberado na próxima reunião do
Colégio de Dirigentes.
4.7 - Inclusão de pauta: Bibliotecas - Protocolo de Segurança
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação informou que solicitou ao Sistema Integrado de Bibliotecas do IFG (SIB/IFG) que elaborasse uma proposta para
que as Bibliotecas pudessem dar suporte ao Ensino Remoto Emergencial na Instituição; disse que a ampliação do acervo digital do IFG está sendo
viabilizado por meio de busca de acervos gratuitos bem como por meio de aquisição, cujo processo está em andamento. A seguir solicitou ao Colegiado
que se manifestasse quanto à possibilidade de as bibliotecas iniciarem os atendimentos por agendamento. O Colegiado fez as seguintes ponderações: a) A
data limite para o início dos agendamentos será dia 14 de setembro/2020; b) Os agendamentos só deverão ocorrer mediante disponibilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs) e cumprimento do protocolo de segurança; c) O planejamento de cada câmpus para os agendamentos deverá
passar pelo Grupo de Trabalho 2, responsável pelos protocolos de segurança para observância aos critérios estabelecidos. Encaminhamentos: 1) A Proppg
solicitará à Coordenadora do SIB para continuar o diálogo com os(as) bibliotecários(as) para repassar as orientações necessárias; 2) A Proppg
encaminhará para o Centro de Referência em Pesquisa e Inovação (CiteLab) do IFG as demandas dos câmpus por protetores faciais desenvolvidos com
impressoras 3D; 3) A Proppg e Proad darão celeridade ao processo de aquisição para ampliação da disponibilização do acervo digital do IFG.
5 - OUTROS ASSUNTOS
5.1 - Dúvidas sobre contratos terceirizados: Encaminhamento: O Grupo de Trabalho responsável por acompanhar as questões orçamentárias institucionais
fará o levantamento e avaliação da situação dos contratos da Instituição e apresentará proposta para discussão no Codir;
5.2 - Segurança das reuniões virtuais: A reitoria encaminhará à Diretoria de Tecnologia da Informação do IFG solicitação de publicação de orientação
específica para a realização de reuniões virtuais com objetivo de evitar possíveis invasões de hackers.
6 - ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente da reunião: Jerônimo Rodrigues da Silva
Secretária da reunião: Gérley Lopes Cardoso

