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Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito minutos teve
início a terceira reunião extraordinária do ano de dois mil e vinte, cuja pauta única foi referente ao
estudo de viabilidade de implementação do Curso de Bacharelado Engenharia Mecânica no
campus Irecê. Atenderam a convocação, os conselheiros: Alexandre Caetano Pereira, Ivan Dutra Belo,
João Pedro Stephan da Silva Santos, Juliana Pires de Carvalho Rocha Machado, Maria Aparecida Rafael
da Silva Alecrim, Miyuki Karasawa, Palloma Rios da Silva, Rafael da Silva Dourado Ribeiro, Ricardo
Dourado Gomes e Rogério Batista Rocha. O presidente enfatizou o motivo da indicação do conselheiro
Rogério Rocha para a relatoria do tema devido à vasta experiência que possui, bem como por estar à
frente do Departamento de Ensino. O presidente questionou se haveria alguma demanda para ser discutida
em o que ocorrer. Conselheira Maria Aparecida informou que deseja discutir um tema e que o informará
ao final da relatoria. O conselheiro Rogério deu inicio a sua relatoria destacando que o estudo de
viabilidade feito pela comissão designada pela Direção-Geral, conforme processo 23460.001004/2020-45,
traz as orientações e sugestões de possibilidades a fim de seja viabilizado a implantação do curso.
Destacou que a demanda deve passar pelo fórum de validação do presente colegiado reunido, uma vez
que é o órgão para tal validação dentro da unidade de ensino. Destacou que caso o Conselho delibere a
favor, o estudo de viabilidade deverá ser avaliado pela assessoria técnica do Departamento de Ensino
Superior dentro da Pró-reitoria de Ensino, que por sua vez orientará quais os encaminhamentos para  a
implantação do curso. Posteriormente, será constituída comissão local para construção do Projeto
Pedagógico do Curso e caso seja autorizado, será encaminhado para o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão. Enfatizou que toda a relatoria é com base no mencionado estudo de viabilidade feito pela
comissão. O relator procedeu a leitura do parecer na íntegra. Apresentou suas considerações sobre o tema
e finalizou apresentando posicionamento favorável ao retorno de entrada de apenas uma turma de trinta
alunos no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Biocombustíveis e o encerramento da oferta de
vagas no Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial, assim como, apresentou parecer
favorável ao encaminhamento do estudo de viabilidade à Pró-reitoria de Ensino, para continuidade do
trâmite necessário de avaliação, e demais encaminhamentos com vistas a implantação definitiva do Curso
de Bacharelado em Engenharia Mecânica no campus Irecê. Terminado a apresentação do parecer,
passou-se para os questionamentos e sugestões acerca do estudo de viabilidade e do parecer do relator da
matéria. Conselheira Maria Aparecida disse ser favorável a implantação do Curso e que o estudo foi muito
bem feito, no entanto, apresentou uma dúvida em relação ao Projeto Pedagógico do Curso,
especificamente, quanto a constituição de comissão para a elaboração do Projeto Pedagógico, se haveria
espaço para outros participantes ou seria a mesma comissão do estudo de viabilidade. Conselheiro
Rogério Rocha afirmou que haverá necessidade de servidores da área pedagógica, multidisciplinar,
técnico da área e outros profissionais de áreas afins para a construção do Projeto Pedagógico do
Curso. Enfatizou que o Departamento de Ensino Superior da Pró-reitoria de Ensino orientará toda a
condução do processo, mas que certamente para a construção do Projeto Pedagógico será necessária a
formação  de uma comissão mais robusta. Conselheira Juliana Pires apresentou o questionamento sobre se
a entrada de trinta alunos no curso de Biocombustíveis foi discutida com a comunidade interna e externa.
Conselheiro Rogério afirmou que na pesquisa com a comunidade não foi discutido, pois o direcionamento
da pesquisa era sobre o curso a ser implantado e que a ideia da redução da oferta do Curso Técnico de
Biocombustíveis só foi pensada posteriormente. Destacou que este fórum reunido tem a representação
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Biocombustíveis só foi pensada posteriormente. Destacou que este fórum reunido tem a representação
paritária de toda a comunidade e por isso acredita que tal discussão pode e deve feita via Conselho de
Campus. Conselheiro João Pedro Stephan questionou se foi pensado o que vai acontecer com os alunos
que estão cursando o Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. Conselheiro Rogério Rocha falou
que foram pensadas algumas estratégias para o aproveitamento dos alunos matriculados em Manutenção
Industrial. Enfatizou que o aluno matriculado em Manutenção Industrial não será prejudicado, e que a
matriz pensada pela equipe técnica tende a fazer um afunilamento para aproveitar das disciplinas ofertadas
em ambos os cursos. Maria Aparecida retomou o questionamento da conselheira Juliana Pires sobre a
redução da oferta do Curso Técnico em Biocombustíveis. Falou que o impacto social dos dois cursos é
diferente e que talvez as justificativas apresentadas tecnicamente sejam questionadas pela própria Pró-
reitoria de Ensino, haja vista a implantação de um Curso Superior em detrimento da diminuição da oferta
de um Curso Técnico. Sugeriu que talvez devêssemos pensar melhor sobre a justificativa
apresentada referente à diminuição na oferta do Curso Técnico em Biocombustíveis. Conselheiro Rogério
Rocha esclareceu que não haverá  término da oferta, mas sim redução do número da oferta para o curso,
ou seja, não se deixará de ofertar. Falou que o Curso Técnico em Biocombustíveis está em constante
reavaliação, e que apenas esse ano é que foi dobrado o número de vagas. Conselheira Palloma
Rios questionou se comissão pensou em outra proposta além da apresentada, ou seja, além do retorno da
oferta de trinta vagas do Curso Técnico em Biocombustíveis, haja vista que se preocupa e acredita que
seja uma preocupação geral, a evasão nos anos finais do curso de Biocombustíveis. Conselheiro Rogério
Rocha afirmou que outras possibilidades foram pensadas, a exemplo da redução da oferta do Curso
Técnico em Eletromecânica, mas que esse curso, por exemplo, tem maior empregabilidade em
comparação com o de Biocombustíveis, sem contar que alguns professores da área específica do Curso
Técnico em Biocombustíveis pensam em mudar algumas características do curso. Deixou esclarecido
que tal aspecto não faz parte do estudo da viabilidade, mas que foi considerada tal análise. Ressaltou que
sobre o limite de contratação de profissionais, o parecer apresentado no estudo de viabilidade refere-se à
opção que menor impactaria o campus, assim como propõe o aproveitamento de professores de outras
áreas. O presidente esclareceu que a questão de redução da oferta de Técnico em Biocombustíveis não
fará parte da justificativa do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica. Disse acreditar que o
impacto do curso em estudo impacta positivamente mais do que a oferta de mais uma turma do Curso
Técnico em Biocombustíveis. Salientou que as justificativas no Projeto Pedagógico serão em torno de
outras questões, principalmente aquelas voltadas para a valorização do Curso de Engenharia e os
benefícios dele para o Território de Irecê. Ponderou que no momento a redução da oferta de vagas no
curso Técnico em Biocombustíveis é uma condição para aprovação ou não, internamente no campus, via
Conselho de Campus, sobre o estudo de viabilidade de implantação do Curso de Bacharelado em
Engenharia Mecânica. O presidente destacou que o fórum máximo para estudo da viabilidade em tela é o
Conselho de Campus e que a Reitoria não fará interferência em tal decisão. Conselheira Juliana Pire disse
acreditar que precisamos realizar estudos permanentes de empregabilidade, evasão, dentre outros aspectos,
relativos a todos os cursos para subsidiar esta e outras decisões. Conselheiro Rogério Rocha concordou
com a Conselheira Juliana Pires. Conselheira Maria Aparecida questionou se o Projeto Pedagógico
também passa pelo Conselho de Campus. Conselheiro Rogério Rocha disse que sim. Conselheira Maria
Aparecida realçou sobre a importância do Projeto do Curso passar pela análise do Conselho de Campus.
Presidente questionou ao colegiado se seguirão o voto do relator ou não. Por unanimidade, os
conselheiros aprovaram as condições estabelecidas no estudo de viabilidade e no parecer do relator e,
portanto, o encaminhamento do estudo da viabilidade para a Pró-reitoria de Ensino. Conselheira Juliana
questionou se, apesar dos percentuais impactantes da consulta pública, percebe-se que o número de
respostas podem não contemplar quantidade satisfatória de cada parcela da comunidade e solicitou ao
Conselheiro Rogério Rocha se ele poderia comentar isso matematicamente, pois acredita que pensando
em amostra fica melhor dimensionado. Conselheiro Rogério Rocha disse que não houve dado estatístico
da amostra, correlacionada com base na realidade. Destacou sobre as limitações e dificuldades
encontradas para a pesquisa, mas que acredita que representa uma amostra significativa e que dá pra se ter
uma dimensão do resultado.  O presidente do Conselho, juntamente com a secretária, fará o
encaminhamento à Reitoria. Em o que ocorrer, conselheira Maria Aparecida afirmou que talvez o
questionamento que deseja socializar não seja da alçada do Colegiado, mas questionou se  quando o aluno
se inscreve como cotista, é aprovado na ampla concorrência e se matricula em ampla concorrência, há
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possibilidade dele ser classificado como cotista no SUAP, haja vista que se inscreveu na seleção na
condição de cotista. Conselheiro Rogério disse que faria uma avaliação e daria um retorno, inclusive a
partir de uma avaliação no SUAP. Presidente afirmou que o tema não é matéria do Conselho, no entanto
agradeceu ao conselheiro Rogério Rocha que já deu um encaminhamento à questão. Solicitou à
conselheira Maria Aparecida que após o fim da reunião poderiam na condição de gestão discutir melhor o
assunto. O presidente encerrou a reunião afirmando que o parecer de viabilidade com a deliberação do
Conselho será encaminhada à PROEN. Agradeceu a presença de todos e todas. Às quinze horas e
quarenta e cinco minutos a reunião foi encerrada. Não havendo nada mais a declarar, eu, Élis Franciélis
Barbosa Paiva, secretária designada, lavrei a presente ata que após lida e achada de acordo, segue
assinada por mim e todos os presentes. Irecê, 29 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PALLOMA RIOS DA SILVA, Conselheiro(a) do
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