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Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte sete
minutos, iniciou-se a reunião do Conselho do Campus Petrolina, presencialmente com a
conferência do quorum. Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fabiano de
Almeida Marinho, Presidente, Jussara Adolfo Moreira, Representante da Diretoria de Ensino;
Iuri Ozires Sobreira de Oliveira, Coordenador de Pesquisa Inovação, e Pós-Graduação; Anne
Rose Rodrigues Barboza - Coordenadora-Geral de Extensão; Maria do Socorro Sena,
representante da Diretoria de Administração e Planejamento; Marcelo Sperotto Genaio,
representante dos servidores docentes; Tamires Souza, Representante dos discentes; Luilson
Vieira Martins, representante dos Técnicos-Administrativos;. Havendo quorum deu-se início à
reunião. Registramos a presença dos seguintes servidores: Edivânia Granja da Silva Oliveira,
Herlon Alves Bezerra, Josilene Almeida Brito, Fabio Cristiano Souza Oliveira e Monica
Mascarenhas dos Santos, Professores relatores das pautas apresentadas nesta reunião. A ordem
do dia foi: 1) Normas para defesa de Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em
Química – Relatora: Mônica Mascarenhas; 2) Aprovação do Curso de Especialização em
Interculturalidade e Descolonialidade na Educação Escolar Indígena e Quilombola – Relatores:
Edivânia Granja e Herlon Bezerra; 3) Fomento para manutenção do Projeto Academia Hack
Town 2022 – Relatora: Josilene Brito; 4) Apresentação da prévia orçamentária do Campus
Petrolina 2022 – Relator: Reinaldo Dantas. O Presidente do Conselho iniciou a reunião
cumprimentando a todos, agradecendo por todos estarem com saúde e falando das
perspectivas para o retorno presencial em 2022. Passou-se assim a apresentação do primeiro
assunto. A apresentação baseou-se na alteração do artigo 26, das Normas para defesa de
Trabalho de conclusão de curso apresentado em reunião anterior, indicando que o professor
substituto deve ser desligado da orientação do TCC ao findar seu contrato; que o Campus
Petrolina deve indicar novo orientador para a conclusão do curso. Justifica-se a alteração para a
não manutenção do vínculo empregatício com esse professor ao findar o contrato. no artigo 6º
houve alteração da porcentagem de 70% para 65% da carga horária do curso para que o
discente possa matricular-se no componente curricular TCC1, justifica-se para que o aluno
tenha tempo hábil para organizar a base que necessita para essa matrícula. Após apresentação
da relatora, o Presidente do Conselho abriu a palavra para os Conselheiros. Após manifestações,
passou-se a votação o qual foi aprovado por unanimidade. Ao encerrar essa votação, a
servidora relatora Mônica Mascarenhas, ausentou-se da reunião. Em seguida, Professor Herlon
Bezerra apresentou o segundo assunto da pauta, que trata da proposta de aprovação do Curso
de Especialização em Interculturalidade e Descolonialidade na Educação Escolar Indígena e
Quilombola. Projeto de curso para implementação em 2022 no Campus Petrolina. Assim,
apresentou sobre a base e objetivos do referido curso. Após apresentação discutiu-se a
adequação do Projeto de Curso às Resoluções do CONSUP, os quais sejam observados o Art. 3º
Resolução 23/2019 e readequar a formatação com base na Resolução nº 47/2019. O esforço
docente dos professores passará a ser dedicado no projeto do campus Petrolina. Projeto



aprovado com a ressalva de adequação às referidas Resoluções do CONSUP. Ao encerrar essa
votação, os servidores relatores Herlon Bezerra e Edivânia Granja, ausentaram-se da reunião.
Logo após, passou-se a apresentação para aprovação do Fomento para manutenção do Projeto
Academia Hack Town 2022. o investimento por aluno/ano de R$168,00 (cento e sessenta e oito
reais) ou R$14,00 (catorze reais) por mês. O fomento total para Academia Hack Town seria de
R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais). Assim após apresentação o Conselho do
Campus Petrolina aprovou o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para fomento do Projeto.
Por fim, passou-se a apresentação do Orçamento/2022 do Campus Petrolina. A servidora Maria
do Socorro Sena, apresentou as planilhas de orçamento do Campus e as rubricas conforme
demonstrativos:

A apresentação foi apenas para conhecimento dos Conselheiros. A servidora relatora informou
que para o exercício/2022, deverão estes definir o detalhamento orçamentário a partir do
momento que o Governo Federal faça as deliberações. Ao fim, solicitou-se uma consulta jurídica
para exigência da vacinação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12 horas e
35 minutos. Eu, Cintia de Carvalho Felisberto, secretária do Conselho do Campus Petrolina,
lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e os Conselheiros
participantes. Petrolina, 15 de dezembro de 2021.
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