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
VI Reunião do ano de 2022
1 - IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO
Data: 06 de abril de 2022;
Horário: das 9h30 às 11h38;
Via webconferência, com participações por meio do link: meet.google.com/tsc-uxdv-uzw
2 - PARTICIPANTES E REPRESENTAÇÕES
2.1- Colégio de Dirigentes
Adriana dos Reis Ferreira - Diretora-Geral do Câmpus Goiânia
Andreia Alves do Prado - Diretora-Geral do Câmpus Uruaçu
Cleberson Pereira Arruda - Diretor-Geral do Câmpus Goiânia Oeste
Diego Silva Xavier - Pró-Reitor de Administração
Eduardo de Carvalho Rezende - Diretor-Geral do Câmpus Aparecida de Goiânia
José Carlos Barros Silva - Diretor Executivo
Kátia Cilene Costa Fernandes - Diretora-Geral do Câmpus Anápolis
Luciano dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Inhumas
Marcos Antônio Arantes de Freitas - Diretor-Geral do Câmpus Itumbiara
Maria Betânia Gondim da Costa - Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo
Maria Valeska Lopes Viana - Pró-Reitora de Ensino
Reginaldo Dias dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Valparaíso de Goiás
Reinaldo de Lima Reis Júnior - Diretor-Geral do Câmpus Luziânia
Ruberley Rodrigues de Souza - Diretor-Geral do Câmpus Jataí
Sandra Abadia Ferreira - Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
Sandro Ramos de Lima - Diretor-Geral do Câmpus Cidade de Goiás
Thaís Amaral e Sousa - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Thiago Gonçalves Dias - Diretor-Geral do Câmpus Formosa
Tiago Gomes de Araújo - Diretor-Geral do Câmpus Águas Lindas de Goiás
Willian Batista dos Santos - Pró-Reitor de Extensão

2.2 - Justificativa de ausência
Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon – Reitora (Presidente do Colégio de Dirigentes)

3 - PAUTA
1) Informes Gerais;
2) Apreciação das memórias das reuniões do Codir realizadas em 23/03 e 28/03/2022;
3) Programa de Apoio à oferta de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional - Programa EJA Integrada – EPT, Edital 17/2022;
4) Inserção de pauta: Indicação de nomes do Codir para o Comitê de Ética em Pesquisa;
5) Inserção de pauta: Exclusão da língua espanhola da prova do Enem - manifestação do Codir.
4 - DISCUSSÃO DA PAUTA E ENCAMINHAMENTOS
4.1 - Informes Gerais
Reitor substituto: 1) Boas-vindas aos Dirigentes; 2) Apresentação de justificativa de ausência; 3) Apresentação de justificativa da convocação do Codir:
prazo exíguo para deliberações acerca do Edital 17; 4) Programa “Qualifica Mais” e Projeto “Verticaliza EPT”: a) o Memorando-Circular 6/2022 – REIPROEN/REITORIA/IFG e outros documentos que tratam desses projetos foram enviados ao Colegiado para estudo e reflexão junto à comunidade acadêmica
de cada unidade; b) a Reitoria está à disposição para o diálogo acerca da temática com a comunidade; c) o tema será pauta de reunião do Codir; 5) O Comitê
Central de Acompanhamento Covid-19 realizou reunião virtual com Dirigentes das unidades no dia 05/04/2022 para sanar eventuais dúvidas acerca do
Protocolo de Biossegurança e alinhar alguns procedimentos acerca do retorno seguro e gradual no IFG. Na reunião foi encaminhado que as unidades
interessadas em solicitar ao Conselho Superior/IFG autorização para funcionar com um quantitativo de alunos superior ao estabelecido no Protocolo de
Biossegurança do IFG, deverão: a) realizar um estudo de forma a localizar as turmas com maior quantidade de matrículas nas salas mais espaçosas da
unidade acadêmica; b) identificar as turmas em que não foi possível atender o espaço mínimo de 2m² por pessoa, e, nestes casos, encaminhar à secretaria
do Codir até 11/04/2022 a planilha eletrônica com as informações solicitadas; c) a secretaria do Codir, com o apoio da Diretoria Executiva e da CCACovid19/IFG irá consolidar as informações e encaminhar à secretaria do Consup/IFG; d) as unidades irão orientar seus Comitês Locais a manterem o “Mapa de
Contágio” atualizado a partir das informações recebidas pela gestão; e) o CCACovid-19/IFG manterá a "sala aberta", sempre às quartas 14h30 para sanar
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acompanhamentocovid.comitecentral@ifg.edu.br; 6) Foi publicada nova orientação do CMBio/IFG sobre a continuidade do uso obrigatório de máscara facial
em todas as unidades da Instituição, disponível em: https://www.ifg.edu.br/attachments/article/17238/Nota_Informativa_Mascaras.pdf ; 7) O CMBio/IFG vai
se reunir ainda hoje para análise das publicações dos órgãos dos Poderes Executivos Estadual e Municipais acerca da suspensão do uso de máscaras e
outras medidas, para se necessário, emitir novas orientações ao IFG.

Pró-Reitor de Extensão: 1) A Proex vai realizar reunião no próximo dia 12 para dialogar com a comunidade acerca do EDITAL 02/2022/PROEX/IFG, que
trata do processo seletivo de Ações de Extensão para apoio financeiro institucional e o convite será encaminhado em breve; 2) Primeiro Congresso de
Extensão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: a) o evento ocorrerá de forma on line, de 26 a 28 de abril de 2022; b) o
Congresso foi organizado pelo Fórum de Pró-Reitores(as) de Extensão (FORPROEXT) e visa reunir os extensionistas da rede para reflexão sobre temas
relevantes para o campo da extensão; c) o IFG terá duas participações a partir de projetos de extensão que foram desenvolvidos; d) a Proex solicita apoio na
divulgação do evento junto às comunidades dos câmpus; 3) Reunião com a equipe gestora dos câmpus que possuem restaurante estudantil: a Proex enviará
Memorando com o convite e orientações para participação na reunião.
Diretora-Geral do Câmpus Senador Canedo: Cerimônia de certificação dos cursos técnicos integrados em Automação Industrial, em Mecânica e em
Refrigeração e Climatização: será realizada em 08 de abril/2022 e o convite é extensivo a todos(as).
4.2 - Apreciação das memórias das reuniões do Codir realizadas em 23/03 e 28/03/2022
As memórias das reuniões realizadas em 23 de março e 28 de março de 2022 foram apreciadas e aprovadas pelo Colégio de Dirigentes. Encaminhamento:
as referidas memórias serão publicadas no Portal da Instituição.
4.3 - Programa de Apoio à oferta de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional - Programa EJA Integrada – EPT, Edital
17/2022
O Reitor substituto iniciou o ponto de pauta lembrando que o Edital 17/2022, que trata do chamamento público para adesão ao Programa de Apoio à oferta de
Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional - Programa EJA Integrada – EPT, tinha sido dialogado na reunião do Codir realizada em 23
de março de 2022, quando foi aprovado que o tema seria pauta de reunião ampliada com as equipes gestoras dos câmpus, o que ocorreu em 30/03/2022 e
que posteriormente retornaria ao Codir para deliberação.
O Colegiado avaliou que o Programa “poderá acrescentar na consolidação dos câmpus na medida em que os alunos possam vir para os cursos da
Instituição”; que o Programa “é uma oportunidade de aproximação do IFG com os entes públicos locais e de indução de “Políticas”, principalmente de
educação à distância (EAD) e de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”; que “é necessário alinhar o Programa com os interesses e concepções institucionais
e que a oferta do curso deveria ser de forma hibrida para promover o contato dos(as) alunos(as) com os espaços dos câmpus”. Acerca das dificuldades que
poderão ser encontradas na execução do Programa, foram elencadas “a qualidade da internet e a dificuldade de encontrar mediadores do programa em
alguns câmpus, além da apresentação da preocupação com a continuidade dos cursos ofertados”.
A seguir, o Colégio de Dirigentes aprovou a adesão institucional ao referido Programa e a Pró-Reitora de Ensino destacou a necessidade de manifestação
dos câmpus acerca da adesão, com urgência, por conta da quantidade de vagas ofertadas e do prazo para a construção do projeto orçamentário para
submissão. A Pró-Reitora de Ensino se colocou à disposição para dialogar com a equipe gestora do Câmpus Cidade de Goiás, vez que não foi possível a
participação de representantes do referido câmpus na reunião ampliada do dia 30/03. Encaminhamento: Os câmpus que tiverem interesse na adesão ao
Programa EJA Integrada – EPT, Edital 17/2022, deverão comunicar à Proen até o dia 07/04/2022.
4.4 - Inserção de pauta: indicação de nomes do Codir para o Comitê de Ética em Pesquisa
A Secretaria do Codir informou que poucos câmpus se manifestaram em resposta ao MEMORANDO 2/2022 - REI-CEP/REITORIA/IFG e a Pró-Reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação justificou a necessidade e a urgência de apresentar os nomes para a composição do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que
tem no momento mais de quarenta projetos a serem avaliados. O Colegiado manifestou a necessidade de alteração da metodologia de consulta para a
composição de Comitês e de Comissões na Instituição, com trabalho anterior de divulgação e de sensibilização dos(as) servidores(as), ressaltando também
as dificuldades da fase de adaptação ao retorno presencial, da falta de finalização dos trabalhos da Comissão da Jornada de Trabalho Docente, entre outras.
Encaminhamento: Além dos(as) Diretores(as)-Gerais, o CEP e a PROPPG também farão o levantamento de nomes conforme os critérios regimentais do
CEP e a Secretaria do Codir formalizará os convites aos servidores em nome do Colégio de Dirigentes.
4.5 - Inserção de pauta: Exclusão da língua espanhola da prova do Enem - manifestação do Codir
O Diretor-Geral do Câmpus Inhumas apresentou a proposta de formação de um Grupo de Trabalho para elaboração de uma Nota Pública do Colégio de
Dirigentes com posicionamento contrário a exclusão da língua espanhola do exame do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias. O Colegiado aprovou o nome dos seguintes Dirigentes para compor o GT: Andreia Alves do Prado - Diretora-Geral do Câmpus
Uruaçu; Kátia Cilene Costa Fernandes - Diretora-Geral do Câmpus Anápolis; Luciano dos Santos - Diretor-Geral do Câmpus Inhumas (Coordenador do GT) e
Docentes da Língua Espanhola, a critério do GT. Encaminhamento: O GT vai elaborar uma minuta de Nota Pública, que será apreciada em reunião do
Codir.
5 - Outros assuntos
5.1 - Composição do Fórum de Licenciaturas: A Diretora-Geral do Câmpus Goiânia propôs a inclusão de discentes na composição. A Pró-Reitora de Ensino
informou que o Fórum foi reativado e está construindo a minuta de regulamento que será apreciada na Câmara de Ensino, quando será apresentada a
proposta de inclusão dos alunos na composição.
5.2 - Temas a serem agendados como pauta nas reuniões do Codir: “Tentativas de desmonte da educação pública no Brasil”; “Contexto das licenciaturas no
IFG e posicionamento institucional frente à ausência de concursos públicos nas Instituições de Ensino”; “Enem e a reforma do ensino médio” e “Jornada de
Trabalho Docente e o trabalho do Técnico-Administrativo”.
6 - ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Presidente da reunião: José Carlos Barros Silva - Reitor substituto
Secretária da reunião: Gérley Lopes Cardoso

