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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às quartorze horas e vinte e um
minutos teve início a quarta reunião ordinária do Conselho do campus Irecê. Atenderam a convocação do
presidente do Conselho, Jeime Nunes de Andrade, e compareceram à reunião, 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, Ricardo
Dourado Gomes e Rogério Batista Rocha. O servidor Júlio Cézar Barreto Araújo participou da reunião
como ouvinte. Ao iniciar a reunião o presidente saudou todos e todas e apresentou a pauta. Devido
inconsistência da sala de reuniões da Conferênciaweb - Plataforma RNP, a reunião foi transferida para o
Google Meet. Dando continuidade, a pedido da conselheira Palloma Rios o presidente solicitou
adiantamento da pauta sob a relatoria da conselheira. O conselho acatou o pedido. Proposta de Nova
Metodologia de Coordenação de Pesquisa no campus Irecê: Conselheira Palloma Rios agradeceu e
justificou motivo de ter solicitado adiantamento da pauta. Iniciou a relatoria lendo o parecer na íntegra
iniciando pela contextualização de como o trabalho foi iniciado por comissão constituída pela Direção-
Geral. Fez sugestões de alterações no documento em pauta. Apresentou parecer favorável a sua
formalização desde que as proposições apresentadas pela relatora fossem acatadas. O presidente afirmou
que a conselheira fez o relato a partir de um documento em word presente no processo. A relatora reiterou
a fala do presidente afirmando que o documento mencionado foi a base da relatoria e sugeriu que todas as
sugestões apresentadas por ela fossem incluídas na tabela referente as metas e ações da pesquisa constante
no processo. O presidente ponderou que a tabela mencionada contém a coleta de várias sugestões da
comunidade sobre o tema. Destacou que em relação ao software sugerido pela comissão é para uso no
processo de gestão interna da Coordenação de Pesquisa. A conselheira concordou com o viés apresentado
pelo presidente a respeito do uso software, voltado para gestão interna, ou seja, gerenciamento dos dados
e que ela não tinha entendido desse modo. A relatora disse concordar com a criação do sistema e
manutenção das publicações no site. Sobre a obrigatoriedade da assinatura para ciência da Coordenação
de Pesquisa nos projetos de pesquisa do campus, o presidente justificou que muitos projetos são
executados sem a ciência da coordenação, que não consegue acompanhar o que se tem em
desenvolvimento, por isso a justificativa de constar essa obrigatoriedade da ciência da Coordenação de
Pesquisa. No entanto, considerando que a relatoria contou com a análise e aval do atual coordenador,
sugeriu deixar como está na relatoria. Conselheira Maria Aparecida apresentou uma sugestão referente ao
texto, uma vez que se ele é que será considerado, há uma série de siglas cujos significados não foram
descritos e precisam ser informados. O presidente indicou que a tabela constante no processo é uma
tabulação do texto, ou seja, um resumo do documento, já contendo sugestões da comunidade. No entanto,
esclareceu que haja vista que o texto é quem será divulgado, e que a Coordenação de Pesquisa fará uma
atualização no documento, que a partir disso será feita atualização na tabela de metas e ações.
Conselheiro Rogério Rocha discorreu que havia compreendido que a planilha era um planejamento.
Alertou sobre a necessidade de organização para que as coisas fiquem mais claras. Destacou que
considera necessário uma atualização do documento norteador e que em relação a assinatura dos projetos
pela Coordenação de Pesquisa, acredita que é necessário o acompanhamento dos projetos e que se não
houver esse acompanhamento por parte da coordenação vai ficará inviável que a coordenação dê a
publicidade ao projeto. Reforçou a questão das siglas no documento e destacou que o documento deve ser
revisado pela Coordenação ou pela comissão de origem com as devidas orientações e correções sugeridas
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pelo Conselho. A relatora da proposta questionou se teria como ser exigida a assinatura? Ponderou que
se a proposta de pesquisa não for inserida no Plano Individual de Trabalho e no Relatório Individual de
Trabalho - PIT/RIT também se perde o registro. Conselheiro Rogério Rocha disse que apesar de
considerar o RIT muito frágil, defende que tanto PIT quanto o RIT são requisitos indispensáveis. Reiterou
que o acompanhamento pela Coordenação de Pesquisa, quanto a efetivação do projeto, é fundamental,
apesar de que muitos editais não cobram essa assinatura. Defendeu a anuência para informação, registro e
controle. A relatora da matéria destacou que pelo que entendeu a tabela é para uso da gestão interna e que
o documento textual deverá ser feito e publicado. Reiterou que caso o tema volta à comissão original seja
atendido no documento as informações referentes às siglas. O presidente esclareceu que proposta do
documento é a definição de metas e a partir disso criam-se as metodologias/procedimentos,  que  ficará
à cargo do coordenador de pesquisa. Conselheiro Rogerio Rocha alertou sobe a definição do que será
aprovado para publicação, pois não se aprovará a tabela. A relatora esclareceu que a tabela define apenas
as metas. O presidente reforçou que as metas da tabela foram aprovadas pela comunidade.
Conselheira Maria Aparecida reiterou a fala do conselheiro Rogério Rocha afirmando que precisa ser
definido o que será aprovado. Salientou que o encaminhamento no Sistema Eletrônico de Informações -
SEI é para aprovação de metodologia e por isso deve ser analisado e deliberado sobre a aprovar ou não do
que está posto no processo, ou seja, a metodologia, afim de que não se gere distorções. O presidente disse
concordar com a conselheira Maria Aparecida, mas que o documento também não apresenta metodologia
da Coordenação de Pesquisa. Conselheira Maria Aparecida afirmou que de fato o documento fala da
metodologia do fluxo. O presidente esclareceu que o documento trata  mais de definição de metas.
Sugeriu que o conselho avalie a relatoria da conselheira Palloma Rios com base no documento em análise
e que a tabela seja deixada de lado, haja vista que é um resumo das metas do documento. Destacou que o
documento está aquém de uma metodologia. Conselheira Palloma Rios, relatora do tema, questionou se
na relatoria ela pode sugerir mudança de nome do documento e que ela também iria sugerir a mudança da
tabela mediante as proposições apresentadas na relatoria. O presidente afirmou que sim. A relatora
ponderou que entendeu que seria um documento para traçar metas para fomentar a pesquisa no campus
uma vez que concorda com o presidente que o documento está longe de apresentar uma metodologia, mas
sim, metas. Conselherio Rogério Rocha fez uma atualização da relatoria e consequentemente no processo.
Disse concordar plenamente com a sugestão da relatora quanto à sugestão de mudança de nome/titulo e
atualização da tabela. Propôs que o tema seja encaminhado conforme as sugestões que a conselheira
relatora fez. O presidente explicou que se faz a votação e se encaminha para o Coordenador de Pesquisa
do campus. O Conselho deliberou que o tema fosse encaminhado para a relatora fazer as atualizações no
parecer, conforme sugerido pelos pares e acatado pela relatora e que a Secretaria do Conselho
encaminhará para a Coordenação de Pesquisa fomentar as melhorias necessárias. Alteração de Regime
de Trabalho da Docente Samile Guimarães Nogueira (de vinte horas para quarentas horas em
regime de Dedicação Exclusiva) e da Docente Gilma Brito da Silva (de quarenta horas para
quarentas horas em regime de Dedicação Exclusiva): Conforme solicitado pela Comissão Permanente
de Pessoal Docente - CPPD, o tema passou pela apreciação do Conselho de campus.
Conselheiro Rogério Rocha contextualizou sobre as verticalizações, falou que a pouco tempo a CPPD
passou a pedir manifestação do Conselho de campus  que ambos processso já foram encaminhados para
as Coordenações de Curso a fim de que os Conselhos avaliem as propostas. Falou sobre à demanda no
campus referente as respectivas áreas das docentes que pleiteiam a verticalização. Contextualizou sobre
a Portaria nº 983, de de 18 de novembro de 2020, que estabelece diretrizes complementares à Portaria nº
554, de 20 de junho de 2013, para a regulamentação das atividades docentes, no âmbito da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e, apresentou seu receio sobre a possibilidade da
recém Portaria inviabilizar as verticalizações. Destacou que a Portaria é nova e que deveríamos apostar na
continuidade dos processos. O presidente ponderou que os processos já estavam em andamento quando
da publicação da Portaria e que as docentes se envolvem com pesquisa e atividades de gestão. Por
unanimidade o conselho acatou a verticalização das servidoras e que encaminhará para CPPD parecer
favorável. Atualização das ementas dos Componentes Curriculares dos Cursos de Biocombustíveis
Integrado ao Ensino Médio: O presidente informou que o relator da matéria não estava presente e não
havia informado que não poderia participar da reunião. Às dezesseis horas e dezenove minutos  a
conselheira Palloma Rios se ausentou da reunião. Às dezesseis horas e vinte e três minutos o conselheiro

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-983-de-18-de-novembro-de-2020-289277573
http://www.proreh.ufu.br/legislacao/portaria-mec-no-554-de-20-de-junho-de-2013
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Ivan Dutra entrou na sala de reunião. Justificou a ausência uma vez que estava em aula.
Conselheiro Rogério Rocha sugeriu cancelamento da discussão do ponto, haja vista que o assunto é um
tanto delicado e necessita de melhor análise. Conselheira Maria Aparecida sugeriu cancelamento da pauta
e encaminhasse para atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC's, para que as comissões
começassem a trabalhar para que quando a Reitoria enviassem as orientações, as comissões se regulariam
com base nas atualizações. Conselheiro Ivan Belo  discorreu que não foi feito parecer sobre o tema, uma
vez que esteve muito envolvido com as atividades de ensino e não teve tempo de dá continuidade no
tema, especificamente na realização de reuniões para trata do tema. Ponderou que o tendo em vista que a
ideia é revisão curricular, acredita que não seria viável a continuidade na discussão do assunto em pauta.
Conselheira Maria Aparecida discorreu que há muito que rever sobre as legislações e textos de avaliação.
Sugeriu que sejam montadas comissões e que seja feito calendário anual de encontros/reuniões para ser
divulgado. Conselheiro Rogério Rocha disse concordar com a proposta da conselheira Maria Aparecida e
registrou que o PPC de Manutenção Industrial do campus, que estava aprovado via ad referendum, foi
aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. Destacou que o projeto foi muito
elogiado. O conselho de campus deliberou por unanimidade que não dará continuidade na pauta sobre a
atualização das ementas dos Componentes Curriculares dos Cursos de Biocombustíveis Integrado ao
Ensino Médio e que deverão ser providenciadas as constituições das cumissões de atualização dos
PPCs. O presidente discorreu que algumas ações no processo de revisão dos PPC's dependem de
orientação da Reitoria, mas outras não dependem, o que significa que muito trabalho pode ser
desenvolvido nas comissões locais. Afirmou que as comissões serão constituídas, independente se será
atualização na perspectiva de quatro ou três anos. Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de
campus Irecê (Ano 2021): O presidente apresentou a proposta de calendário de reuniões para o próximo
ano civil. Solicitou avaliação dos conselheiros. Por unanimidade o calendário de reuniões ordinárias do
Conselho foi aprovado, para as seguintes
datas: 22/02/2021, 27/04/2021, 16/06/2021, 26/08/2021, 22/10/2021 e 13/12/2021. O que ocorrer: O
presidente falou a respeito da 3ª Reunião Extraordinária do Colégio de Dirigentes que ocorreu no dia
vinte e seis de novembro de dois mil e vinte, de algumas discussões e encaminhamentos.
Conselheiro Rogério tocha falou sobre a avaliação trabalho remoto, bem como do desenvolvimento das
atividades de ensino não presenciais emergenciais. Conselheira Maria Aparecida falou sobre o primeiro
encontro do Curso de Administração-PROEJA que trará mesa redonda e palestras sobre inteligência
artificial e como afeta as organizações, a ser realizado no dia dois de dezembro, via plataforma Google
Meet. Convidou todos e todas. Falou sobre a continuidade na distribuição dos  apaelhos Tablet para os
alunos. O presidente informou da chegada dos chips, que já estão disponíveis para  distribuição, para os
alunos para a promoção do acesso digital tendo em vista as atividades de ensino não presenciais
emergenciais. As dezesseis horas e cinquenta e dois minutos a reunião foi encerrada. O presidente
agradeceu a participação de todos os conselheiros e conselheiras. 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 demais presentes. Irecê, 27 de novembro de 2020.
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