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ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS
PETROLINA DO IF SERTÃO PERNAMBUCÀNO _ 1810612019

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos,
iniciou-se a reunião do Conselho do Campus Petrolina, na sala do Gabinete da Direção-Geral
do Campus Petrolina, localizado no João de Deus, com a verificação do quórum. Registrou-se
a presença do Presidente, Prof. Fabiano de Almeida Marinho, Paulo Tavares Matias de
Andrade, Diretor de Administração e Planejamento Substituto, Clésio Jonas Oliveira da Silva,
Diretor de Ensino, Ericleiton Rodrigues de Macedo, Coordenador de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação, Marcelo Sperotto Genaio, Representante Docente titular, Luiz Carlos Barbosa
Silva Júnior, representante técnico-administrativo e Linduarte Ferreira Costa, Sociedade Civil.
Registramos a presença dos servidores Maria Sueli Granja, relatora, Artidônio Araújo Filho,
relator, Anayla dos Santos Sousa, relatora, Gislane Rocha de Siqueira Gava, relatora e Cintia
Carvalho Felisberto, secretária deste Conselho. A ordem do dia foi: 1! projeto "Amor sem
limites ao Vira Latas" - Relatora: Maria Sueli Granja; 2) Acesso irrestrito aos Laboratório de
lnformática - Relator: Andson Rodrigues; 3) PPC Subsequente de Administração em EaD - relatora:
Gislane Rocha;4) PPC Superior Bacharelado em Engenharia Civil - Relator; Artidônio Araújo Filho.5)
Ementas do PPC Técnico de Química do Médio lntegrado - Relatora: Luana Passos; 6) Prioridades de
novas obras no Campus Petrolina - Relator: Fabiano Marinho; 7) lndicação de membros
representantes da Sociedade Civil para o CONCAMPUS - Relator: Fabiano Marinho. Prof. Fabiano
Marinho iniciou a reunião com a solicitação da inversão da pauta, dando posse aos Membros
representantes da Sociedade Civil, Prof. Linduarte Ferreira Costa e seu Suplente, Daniel
Ferreira Costa. Passou-se então a pauta sobre o Projeto "Amor sem limites aos Vira latas",
tendo como relatora a servidora Maria Sueli Granja. Falou sobre a necessidade de
formalização do projeto sobre o cuidado com os animais dentro de campus Petrolina, para
uma boa convivência e saúde da comunidade. Todos parabenizaram a relatora pela
apresentação e iniciativa do projeto para institucionalização do projeto e possibilidades
vinculadas, convênios, parcerias para que melhoria do convívio na comunidade. Sugestões:
estabelecer termos de compromisso e parcerias com empresas e ongs; evitar a

superpopulação dentro da instituição; cadastrar o pro.jeto no setor de extensão; apresentar
o projeto do ambiente que será disponibilizado para os animais. Passou-se à votação com a

mudança do título para Mobilização da comunidade em prol dos animais: Uma Questão de
Saúde Pública. Projeto aprovado por unenimidade. Registrou-se a saída da reunião da
servidora relatora, Maria Sueli Granja. Passou-se então à apresentação do projeto
Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em Administração na Modalidade EaD. Relatora:
Gislane Rocha. Prof. Clésio falou sobre a obrigatoriedade do estudo de viabilidade para os
cursos que serão implantados. O membro Luiz Carlos, questionou também sobre a
metodologia e o cuidado para as questões de evasão, o investimento e organização de
material. Prof. Clésio informou que a Resolução np 23/2019 do CONSUP, traz vários
contextos de infraestrutura e mapeando as possibilidades de implantação do curso.
Aprovado por unanimidade para o cumprimento do estudo de viabilidade, conforme a ,t
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Resolução np 23/2Ot9. Lançar nova portaria para novos estudos. Registrou-se a saída da

reunião da servidora relatora, Gislane Rocha. Registrou-se também a saída do quórum do

membro representante da Sociedade Civil, às dez horas e quarenta minutos, Linduarte

Ferreira Costa. O Membro representante dos Técnicos-ad ministrativo, Luiz Carlos Barbosa

Silva Júnior, visando tornar as discussôes mais participativas e democráticas, sugeriu realizar

as reuniões do CONCAMPUS em espaço mais amplo, e compartilhar a convocatória com

todos os servidores. Essa pauta deverá ser debatida e apresentada para a próxima reunião.

Passou-se à pauta do acesso aos Laboratórios de lnformática. Prof, Fabiano apresentou o
problema ocorrido no acesso ao laboratório de informática e informou que o problema já foi
resolvido, por falta de comunicação entre as partes. Prof. Clésio informou que o horário
escolar será mais completo, inclusive com horários de atendimento ao aluno. Que cada

laboratório tenha suas normas internas e esteja disponibilizado no SUAP para agendamento.
Necessário ter os responsáveis e normas de uso. Passou-se então a apresentação do Projeto
Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Portaria 34412018 - DGCP. Prof.
Fabiano solicitou mais um Técnico de Laboratório em Edificações e mais um professor para

área de Edificações. Questionado, o relator, sobre a possibilidade de capacitação na área de

geoprocessamento. Prof. Fabiano parabenizou ao relator, dizendo que o Campus Petrolina,
possui a estrutura para funcionamento do curso. Decidiu-se que será feito o estudo de

viabilidade, conforme exige a Resolução ne 23/2OL9-CONSUP. Assim, foi aprovado o Projeto
Pedagógico de Curso, por unanimidade, com as ressalvas de adequação à Resolução no

23/2019-CONSUP. O servidor, relator, Artidônio Araújo Filho, retirou-se da reunião.
Apresentou-se então a alteração das Ementas do PPC do Curso Técnico em Química, Médio
lntegrado, tendo como relatora a Prof. Anayla dos Santos Sousa. Após apresentação fica
aprovado por unanimidade. Logo após, passou-se a última pauta, sobre prioridades de novas

obras no Campus Petrolina, relator: Prof. Fabiano Marinho. Falou sobre o espaço do
almoxarifado e da biblioteca. Considerando que nunca houve reclamação de alunos por não

serem atendidos por conta do espaço. Sugeriu-se novas obras de coordenações de cursos,

setor médico e outros setores. O representante da Diretoria de Administração e

Planejamento, falou sobre a dificuldade de manutenção predial. Sobre a construção de

espaços sem nenhuma avaliação técnica. Decidiu-se então, consultar Coordenadores e

Gestores do Campus, através do preenchimento de formulário virtual, solicitando que

exponham as justificativa para a priorização de suas demandas, subsidiando com isso, a

análise e deliberação do Conselho.Consultar: 8 salas de aulas, coordenação de curso,
biblioteca, LEA, quadra poliesportiva, piscina semiolímpica, ampliação setor médico. Para

Íinalizar, Prof. Fabiano passou aos informes sobre o encontro com o Senador Fernando
Coelho, Deputado Estadual Antônio Coelho e o Ministro da Educação Abraham Weintraub.
Que foi liberado um orçamento que será dividido entre o Campus Petrolina e ouricuri e que,
no Campus Petrolina será utilizado para equipar o novo auditório, . Nada mais havendo a

tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas e 28 minutos. Eu, Cintia Carvalho Felisberto, secretária do
Conselho do Campus Petrolina, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim
e os Conselheiros presentes. Petrolina, 18 de junho de 2019.
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