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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – MULTICAMPUS GARANHUNS 

REUNIÃO COM COORDENADORES DE CURSO DO MULTICAMPUS 

 

ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENO – 22/02/2017 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, às 9h, realizou-se a 

Reunião Ordinária com os Coordenadores de Cursos de Graduação no Multicampus Garanhuns 

da Universidade de Pernambuco, presidida pelos coordenadores setoriais de Pesquisa, 

Graduação e Extensão Professores Carolina de Albuquerque Lima Duarte, Dâmocles Aurelio 

Nascimento da Silva Alves e Wanessa Da Silva Gomes, respectivamente. Estavam presentes os 

(as) Coordenadores: Prof. Vladimir da Mota Silveira Filho, Prof. Maurício Costa Goldfarb,  

Profª. Marilene Rosa dos Santos, Profª. Maria Giseuda de Barros Machado, Profª. Cristiana 

Coutinho Duarte, Profª Genealda Maria Leite, Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Prof 

Andson Marreiros Balieiro, Profª. Patricia Takako Endo, Profª. Bartira Pereira Amorim, Prof. 

Danillo Rodrigues Silva Bento Oliveira e Prof Everton Cristian Rodrigues de Souza. Ausência 

justificada pelos Coordenadores: Profª. Dirce Jaeger, Profª. Patrícia Oliveira Lira, Profª. Ana 

Cristina de Pinho Monteiro Sartori Alho, Prof. Humberto Gomes Vidal, Prof. Jaziel Lourenço 

da S. Filho. E ausência não justificada pelo Coordenador Prof. Andreson Fernandes Araújo dos 

Santos. Profa Carolina abriu a reunião com os pontos de Pauta referentes à Pesquisa e Pós-

graduação, 1. Linhas de Pesquisas. Foi solicitado aos coordenadores dos cursos de graduação 

que enviassem as linhas de pesquisa desenvolvidas. 2. Cadastro de docentes em processo de 

qualificação no SisQualis. Foi solicitado aos coordenadores de curso que enviassem a lista de 

todos os docentes em processo de qualificação (mestrado, doutorado e pós-doutorado). Os dados 

necessários para o cadastro: nome, universidade onde será realizada a qualificação, data de 

início e término. 3. Necessidade de criação de novos cursos de Pós-graduação. A 

coordenadora setorial de pesquisa e pós-graduação informou sobre a necessidade de criação de 

novos cursos de pós-graduação lato sensu. Solicitou que os coordenadores encorajassem seus 

colegiados para a criação desses novos cursos e se dispôs a ajudar na criação dos projetos. 4. 

Critérios de avaliação dos editais de pesquisa (manifesto de odontologia). Neste ponto foi 

discutido a necessidade de reavaliar os critérios de avaliação dos editais de iniciação científica 

da UPE (PFA e PIBIC institucional/CNPq). Os critérios de avaliação não são transparentes e 

não consta no edital que a participação de docentes em pós-graduação stricto sensu conte na 

pontuação. Os demais pontos foram apenas informes. Informe 1: O resultado do edital PIBIC 

2017 foi publicado por ordem de classificação de acordo com as pontuações dos projetos. Terão 

bolsas os 30 primeiros projetos aprovados. Informe 2: A certificação de projetos de pesquisa 

aprovados em editais promovidos pela reitoria serão exclusivamente via POPPEGI, exceto para 

editais internos de cada Campus. Informe 3: Existe um Projeto de Dinter em Educação (UFPE-

UPE) em fase de cadastro na CAPES. Os pontos de Graduação, 1. Mobilidade Acadêmica, o 

edital foi finalizado em 10.02.2017 e dia 20.02.2017 foi divulgado resultado após o período de 

análise dos recursos, foi alertado pelo coordenador de graduação, a baixa procura da sociedade 

para mobilidade nos cursos de licenciatura, onde os cursos mais procurados foram Medicina e 

Psicolgoia. O próximo ponto foi 2. Monitoria, o edital finalizou dia 10.02.2017, e foi alertado 

que no atual sistema de submissão de projeto, os professores do Multicampus são prejudicados 

no prazo, pois não tem como o Coordenador Setorial de Graduação, está nos 5 campus 

simultaneamente. O ponto seguinte da pauta foi 3. CTD emergenciais, onde para 2017.1 temos 

31 cotas de para contração emergencial de professores para o Multicampus, onde a necessidade 

seria de 35 pelo quadro recebido, então tivemos que reanalisar os quadros de horários dos cursos 

para otimizar a carga hora dos professores que encontravam-se em déficit, adequando a 

necessidade de 35 para a quantidade disponibilizada pela PROGRAD de 31 contratos 

emergenciais para 2017.1. O próximo item da pauta foi 4. Estágio não obrigatório, onde foi 

lembrada visita do promotor público de Caruaru Paulo Augusto de Oliveira no último dia 

15.02.2017, onde veio expor as irregularidades cometidas pelas Universidade de Pernambuco, 

Multicampus Garanhuns, em relação aos estágios obrigatórios e não obrigatórios, onde o 

coordenador de graduação pontuou que em 2017.1 será garantida visita nos locais de estágio 
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obrigatório juntamente com a diária para o professor que realizará a visita, onde as aulas 

práticas deverão ocorrer até a décima segunda semana, que o prazo para adequação indicado no 

termo de ajuste de conduta impetrado pelo promotor é de 30 dias corridos a contar do dia 7 de 

março, que faremos em março reunião com os professores de estágio para passar atribuições e 

modelos de relatório, em data ainda a ser definida, que haverá disponibilidade de carga horárias 

de alguns contratos emergenciais para o componente estágio supervisionado, sendo garantido 

30h  de carga horária de professor emergencial para Ciências Biológicas, 30h para Geogragia, 

30h para História e 30h para Matemática, onde a Direção do multicampus tentará junto a 

PROGRAD melhorias no atendimento de cargas horárias para estágio em 2017.2. Os estágios 

não obrigatórios estão suspensos por tempo indeterminado, estando apenas autorizados a 

continuar, aqueles que já estão acontecendo dentro da legalidade da legislação de estágios.  O 

ponto seguinte 5. Curso de Especialização em Neuroeducação (EAD), foi sobre a 

socialização de um email recebido pela reitoria, ofertando 4 bolsas para o referido curso, e foi 

sugerido pelos presentes que verificasse o prazo e se ainda houvesse tempo hábil, que 

socializassem diretamente para os professores, onde eles deveriam resumir o porque querem 

realizar o curso. Foi complementada a reunião com informes. Informe 1: aula magna dia 20 e 

21 para Novatos, Coordenadores e Professores e 22 aula normal para os veteranos, onde os 

novatos terão recepção dos CAs; Informe 2: Haverá reunião pedagógica com os professores 

antes do início do período de aulas do semestre 2017.1, em apenas um dia, que será 

posteriormente definido; Informe 3: será divulgado o horário de funcionamento das Setoriais 

que precisaram se ajustar a falta de funcionários; Informe 4: Os estágios não acadêmicos devem 

ser tratados diretamente com a Direção da Unidade; Informe 5: O professor Vladimir, solicitou 

resposta sobre o treinamento sobre matricula assistida, uma vez que haverá um termo de 

compromisso ao  qual o estudante deverá assinar, além de outros questionamentos sobre turmas 

extras; A seguir a Coordenadora Setorial de Extensão, professora Wanessa, iniciou os Informes 

sobre as Atividades de Extensão.   Informe 1: Prorrogado o prazo para prestação  de  contas 

do edital 2016, até dia 28 de abril; Informe 2: Prorrogada a data para submissão de projetos e 

programas de extensão pelo edital 2017, até  o dia 14 de março; Informe 3: Falamos sobre a 

importância  da criação de programas de extensão que articulem projetos semelhantes; Informe 

4: Informamos sobre a realização do I Encontro de articulação estudantil do multicampi, a ser 

realizado entre os dias 26 e 28 de maio ni campus garanhuns; Informe 5: Estamos realizando 

um cadastro das atividades culturais e artisticas realizadas por estudantes, tecnicos 

administrstivos e professores do multicampi, com o intuito de promover eventos que valorizem 

essas atividades; Informe 6: Informamos o novo e-mail do setorial de 

extensao: extensao.multicampi@upe.br.. Após deliberação dos pontos da reunião, foi lavrada a 

presente ata pelo Prof. Dâmocles Aurélio, dando a coordenadora de extensão por encerrada a 

reunião. 

 
 

Garanhuns, 22 de fevereiro de 2017. 
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