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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e

Administrativa (CGA) de JULHO de 2021 da UPE Campus Petrolina.

 

 

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 14h32min realizou-se a reunião ordinária do CGA de maneira remota, por meio do aplicativo
google meet, com a presença dos seguintes conselheiros: Profa. Maria Aline Rodrigues de Moura, Vice-Diretora da Unidade; Prof. Paulo César Marques de
Andrade Santos, Coordenador Setorial de Graduação; Profa. Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes, Coordenadora Setorial de Extensão e Cultura; Prof.
Geyner Alves dos Santos Cruz, Coordenador Setorial de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; Klennio Amariz Gomes, Coordenador Setorial de Apoio às
Atividades Acadêmicas; Cláudia da Costa Rocha, Coordenadora Setorial de Planejamento; Prof. Simão Pedro dos Santos, Coordenador do curso de Letras; Prof.
Evanilson Landim Alves, Coordenador do curso de Matemática; Prof. Antonio Marcos dos Santos, Coordenador do curso de Geografia; Prof. Washington
Soares Ferreira Junior, Coordenador do curso de Ciências Biológicas; Profa. Nayanne Nayara Torres da Silva, Coordenadora do curso de Pedagogia; Prof.
Reinaldo Forte Carvalho, Coordenador do curso de História; Profa. Amanda Regina da Silva Góis, Coordenadora do Curso de Enfermagem; Prof. Rogério
Fabiano Gonçalves, Coordenador do curso de Fisioterapia; Profa. Andréa Marques Sotero, Coordenadora do curso de Nutrição; Prof. Victor Ribeiro Neves,
representante dos cursos Lato Sensu; Prof. Thiago Alves Dias, Representante dos docentes Adjuntos; Prof. Carlos Eduardo Romeiro Pinho, Representante dos
docentes Assistentes e Profa. Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias, Representante dos docentes Associados. A reunião teve início com a Presidente
solicitando autorização dos conselheiros para a gravação da mesma, e tendo a anuência de todos para esse pedido. I. Apreciação da ata ordinária de junho de
2021. A ata foi aprovada por unanimidade. II. Comunicação da Presidência. A Profa. Aline Moura iniciou a comunicação da presidência, informando que a
partir de agora, as orientações referentes aos afastamentos de longa duração e aos Planos de Capacitação Docente serão atribuídos ao setor de Recursos
Humanos do campus, contudo os pontos continuam sendo submetidos ao CGA pelos colegiados, sendo que a função do RH é apenas orientação e conferência
dos documentos. A Comunicação seguinte foi referente às resoluções aprovadas na reunião do CEPE: A Resolução nº 051/2021, que altera a Resolução CEPE
n° 019/2017 e estabelece normas acerca do reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior; e a Resolução nº 049/2021, que altera a política de curricularização da extensão nos cursos de graduação da Universidade de
Pernambuco - UPE, revogando a Resolução CEPE nº 068/2017. Posteriormente, a Profa. Aline Moura fez destaque em relação ao Fórum de Creditação de
Extensão, que acontecerá dia 21/07/2021, a partir das 09h, e será transmitido pelo canal do you tube, ressaltando que para participar do evento é necessário fazer
inscrição. O último informe foi referente à nomeação do docente André Luiz Proença, que ficará lotado no colegiado de Licenciatura em Geografia. III. Ordem



23/08/2021 SEI/GOVPE - 16103239 - GOVPE - Ata

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19195341&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110013285&infra_hash=c1115c… 2/6

do Dia. a)Apreciar e deliberar sobre o uso provisório, em casos excepcionais, do e-mail pessoal dos alunos ingressantes para desenvolvimento das atividades
acadêmicas. Após as considerações de alguns conselheiros, foi observado que os casos eram pontuais, e por se tratar de uma solução provisória, as decisões
podem ficar sob responsabilidade do colegiado, ressaltando a necessidade de haver a devida comprovação das dificuldades por parte do discente. E não havendo
impedimento pelo conselho para essa utilização temporária de e-mail pessoal nesses casos específicos, foi solicitado que o ponto fosse retirado de pauta e essas
deliberações ficassem a critério do colegiado. O Ponto foi retirado de pauta. b)Apreciar e deliberar sobre a elaboração de um guia institucional de orientação
para o aluno ingressante no ensino remoto. Alguns conselheiros relataram que já elaboravam um documento ou alguma prática referente a esse conteúdo.
Contudo, a Profa. Nayanne da Silva argumentou que a proposta era a construção de um documento único para o campus, com a intenção de institucionalizar o
guia, o que não impedirá a continuidade da produção e encaminhamento dos guias elaborados pelos colegiados. Após alguns posicionamentos, foi proposta uma
reflexão acerca da regulamentação de forma institucional de um guia voltado para o ensino remoto, sendo que os cursos da instituição não são EAD, o que
acontece atualmente é apenas uma adaptação ao período de pandemia. A partir de opiniões de conselheiros, o entendimento foi que a elaboração do guia, de
forma interna, em um documento simples e prático, seria relevante para os discentes ingressantes. Em comum acordo entre os conselheiros, foi decidido que,
por ser uma proposta de criação de um documento sintetizado de rápida elaboração, não haveria necessidade de formar uma comissão e emitir uma ordem de
serviço para isso, caso fosse assim, precisaria dispor de muito tempo para esses encaminhamentos. Posteriormente às colocações dos conselheiros, o Prof.
Washington Ferreira e o Prof. Rogério Gonçalves se colocaram à disposição para trabalhar na elaboração de uma cartilha para sintetizar essas orientações e a
Profa. Nayanne foi indicada para compor o grupo de trabalho, uma vez que ela fez a proposta. Com a anuência de todos os presentes, os três conselheiros
ficaram com a responsabilidade de elaborar o documento. A elaboração da cartilha foi aprovada por todos os conselheiros. c)Apreciar e deliberar sobre a
solicitação de migração para o Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva do Prof. Rogério Fabiano Gonçalves e da professora Joilma Barbosa Ferreira de
Sousa. Solicitação aprovada pelo conselheiros presentes. d)Apreciar e deliberar sobre a solicitação da criação do Núcleo Docente Estrutural Assistencial do
Programa de Residência em Terapia Intensiva, com duração de 3 anos, conforme a Resolução CEPE Nº 067/2020 com os seguintes membros: Victor Ribeiro
Neves (Presidente), Luana Carneiro Ribeiro Interaminense (Docente UPE/HAG), Indianara Maria Araújo do Nascimento (Tutora), Francimar Ferrari Ramos
(Membro externo) (Preceptor). O Prof. Geyner Cruz ressaltou que o nome correto era “Núcleo Docente Assistencial Estruturante - NDAE”, e informou que esse
é um núcleo docente para o desenvolvimento de atividade teórico e teórico-prática de um curso de especialização em residência. Ponto aprovado por
unanimidade. e)Apreciar e deliberar sobre a proposta de curso de especialização Lato Sensu em AGRO 4.0. O Prof. Geyner esclareceu que a proposta foi feita
Pelo Prof. Claudemiro Lima, que será um curso presencial, e tem o objetivo de abarcar os profissionais da região, uma vez que é uma área significativa na
região. Todos os conselheiros aprovaram a proposta. f)Apreciar e deliberar sobre a solicitação de prorrogação de afastamento para doutorado da docente Inalda
Maria de Oliveira Messias. Foi questionado qual a tramitação para a anuência a esse tipo de solicitação, pois a aprovação poderia gerar ônus à instituição. A
Profa. Aline Moura ressaltou que a documentação é conferida pelo setor de Recursos Humanos e aprovada pelo colegiado do curso. Em seguida a Profa.
Amanda Góis esclareceu que essa prorrogação foi aprovada pelo pleno e há docente contratado para exercer a função durante o período de afastamento. A
Gerente do setor de Recursos Humanos destacou que mesmo com aprovação pelo colegiado e pelo CGA, a decisão final fica a cargo do setor jurídico da SAD.
A Profa. Aline Moura destacou que a solicitação de afastamento da referida docente é pelo período de 01/08/2021 a 31/12/2021. Solicitação aprovada pelos
conselheiros. g) Apreciar e deliberar sobre a criação do Laboratório de Pesquisa em Ecologia e Conservação de Aves. O Prof. Washington esclareceu que a
proposta é que esse laboratório funcione dentro de um espaço de laboratório já existente. O Prof. Thiago Alves sugeriu que os conselheiros refletissem acerca
dessas aprovações de laboratório, se há uma regulamentação para isso, qual a responsabilidade do campus com essas aprovações. O Prof. Victor Neves sugeriu
que fosse pensado em um planejamento em relação a necessidade de estrutura física para o campus. Posteriormente a algumas colocações, foi sugerido que a
demanda retornasse para uma nova apreciação pela professora e pelo colegiado sobre a necessidade de criação de um novo laboratório, ou se apenas a criação de
uma linha ou núcleo de pesquisa contemplaria a demanda. Ponto retirado de pauta. h) Apreciar e deliberar o Projeto TEPLE, sob a coordenação do professor
Kleber Ferreira Costa. O Prof. Simão Pedo dos Santos e o Prof. Kleber Costa fizeram uma explanação do que se tratava o edital e do crescimento do projeto no
decorrer das edições. Em seguida, foi sugerido por alguns conselheiros que futuramente pudessem buscar a ampliação do projeto, uma vez que teve êxito
durante as edições anteriores; entretanto, o Prof. Kleber Costa, justificou que o edital era aberto, porém, a adesão depende muito do regulamento de cada
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instituição. O Edital foi aprovado por unanimidade. i)Homologar a nova composição da Comissão de Avaliação de Atividades Complementares de Letras,
professores: Francisco Veríssimo de Souza Melo, Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda, Juliana Maria Ferreira de Lucena, Joilma Barbosa Ferreira de
Sousa, Peterson Martins Alves Araújo, Renata Ferreira Rios, Simão Pedro dos Santos, Zaira Dantas de Miranda Cavalcanti. A Profa. Franciela Monte, gerente
do RH, esclareceu que recentemente foi emitido um despacho pela PRODEP, no qual é pontuado que os docentes auxiliares não podem exercer atividades
designadas por meio de ordem de serviço, sendo assim, o Prof. Francisco Melo não poderia fazer parte dessa comissão. Após esclarecimentos, foi indicado que
o ponto de pauta retornasse ao colegiado para que fosse indicado um docente para substituir o referido professor. Ponto retirado de pauta. j)Homologação da
composição do NDE de Letras: Clarissa Loureiro Marinho Barbosa (presidente), Cláudia Assad Alvares (membro), Genivaldo do Nascimento (membro), Isolda
Alexandrina Silva Beserra Lacerda (membro), Joilma Barbosa Ferreira de Sousa (membro), Renata Ferreira Rios (membro), Vlader Nobre Leite (membro),
Simão Pedro dos Santos (Coordenação). O Prof. Simão Pedro dos Santos justificou a alteração pelo fato de o Docente Vlader Leite não ter interesse em
continuar na Presidência do núcleo, pois atualmente, pelo excesso de demandas, não tem disponibilidade para continuar exercendo essa função. A alteração na
composição Núcleo Docente Estruturante foi aprovada por todos os conselheiros. k)Homologar a substituição da docente Amanda Regina da Silva Góis da
Comissão de acompanhamento da elaboração do Projeto da Clínica Escola de Saúde do campus Petrolina pela docente Marismar Fernandes do Nascimento. A
Profa. Amanda Góis argumentou que devido a sua atual função de coordenadora de curso, decidiu abster-se de algumas funções. A solicitação foi aprovada por
todos os conselheiros presentes. l)Homologar a atualização dos membros da Comissão de Validação das Atividades Complementares do Curso de Enfermagem
para os seguintes: Alda Maria Justo, Amanda Alves Marcelino da Silva, Amanda Regina da Silva Gois, Diego Pires Rocha, Isabella Joyce Silva de Almeida,
Luciana Pessoa Maciel Diniz, Lusineide Carmo Andrade de Lacerda, Mariana Linard de Oliveira, Maryluce Albuquerque da Silva Campos, Rachel Mola de
Mattos, Thereza Christina da Cunha Lima Gama, Wolmir Peres e Roxana Andrade. A Profa Amanda Góis esclareceu que a atualização ocorreu em virtude do
desejo de alguns docentes em sair da comissão e a manifestação de outros professores em retornar à comissão após o retorno do período de afastamento.
Comissão aprovada por unanimidade. m)Homologar a substituição da docente Amanda Regina da Silva Góis da Coordenação de Estágios do Curso de
Enfermagem pela docente Luciana Pessoa Maciel Diniz. A solicitação foi aprovada por todos os conselheiros. n)Homologar a indicação da Profa. Flávia de
Campos Martins para a Coordenação das Práticas Pedagógicas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Homologação aprovada por unanimidade.
o)Homologar a nova Coordenação do Núcleo de Estágio: Roxana Braga de Andrade Teles (Coordenadora) e Luciana Freitas de Oliveira França (Vice-
coordenadora). A Presidente e os conselheiros agradeceram às docentes Michele Vantini e Andréa Amariz pelo excelente trabalho desempenhado durante o
período em que estiveram na coordenação do Núcleo de Estágio. A nova coordenação foi aprovada pelos conselheiros. V. Comunicações dos Conselheiros. A
Profa. Flavia Fernandes apresentou alguns informes em relação aos editais vinculados à PROEC, destacando que o PREVUPE estava com inscrições
prorrogadas até o dia 17/07/21, inclusive para aluno formador; que o edital UPE-Esportes, o qual prioriza conhecimento sobre jogos digitais e suas funções
educativas, estava com inscrições do dia 09/07 a 30/09/21; que o outro edital aberto é o do Festival de Música e Poesia da UPE; que o Edital FACEPE de
Extensão e Tecnologia estava com inscrição/submissão aberta até dia 30/07/21; ela informou também que o resultado do PFA de Extensão teve seu cronograma
alterado e o resultado final ainda será divulgado. Em seguida, o Prof. Paulo César Santos comunicou que haverá ENADE este ano e os coordenadores tivessem
atenção ao cronograma para não prejudicar os alunos; informou que os PADs seriam analisados e devolvidos para adequações, caso necessitem, até o dia 02 de
agosto, e os docentes teriam até o dia 09/08 para devolvê-los com as adequações pertinentes; destacou que no dia 22/08 acontecerá o Fórum de Coordenadores e
dia 30/08 a reunião com os NDEs. Na sequência, Klennio Amariz passou a palavra para Franciela Monte esclarecer a questão do estágio nos laboratórios;
Franciela Monte expôs que a PROJUR informou que não há a modalidade de estágio não obrigatório de forma voluntária, pois isso iria gerar um vínculo
empregatício com os estagiários. Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às 16:52h (dezesseis horas e cinquenta e dois minutos) e eu,
Roberta Luany de Melo Souza, lavrei a presente ata que segue para apreciação dos conselheiros presentes com vistas aos ajustes necessários a sua aprovação e
posterior assinatura dos Conselheiros presentes. Petrolina, quinze de julho de dois mil e vinte e um.

Maria Aline Rodrigues de Moura Paulo César Marques de Andrade Santos
Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes Geyner Alves dos Santos Cruz
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Klennio Amariz Gomes Cláudia da Costa Rocha
Evanilson Landim Alves Simão Pedro dos Santos
Washington Soares Ferreira Junior Antonio Marcos dos Santos
Reinaldo Forte Carvalho Nayanne Nayara Torres da Silva
Rogério Fabiano Gonçalves Amanda Regina da Silva Góis
Andréa Marques Sotero Thiago Alves Dias
Victor Ribeiro Neves Carlos Eduardo Romeiro Pinho
Cristhiane Maria Bazílio de Omena Messias Roberta Luany de Melo Souza

 
 

Documento assinado eletronicamente por Geyner Alves dos Santos Cruz, em 12/08/2021, às 19:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Evanilson Landin Alves, em 12/08/2021, às 19:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nayanne Nayara Torres da Silva, em 13/08/2021, às 08:07, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fabiano Goncalves, em 13/08/2021, às 08:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Klennio Amariz Gomes, em 13/08/2021, às 08:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Washington Soares Ferreira Junior, em 13/08/2021, às 08:58, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Marques Sotero, em 13/08/2021, às 10:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Amanda Regina da Silva Gois, em 13/08/2021, às 11:00, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias, em 13/08/2021, às 11:03, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aline Rodrigues de Moura, em 13/08/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Emilia Valenca Fernandes, em 13/08/2021, às 16:26, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Simao Pedro dos Santos, em 13/08/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alves Dias, em 16/08/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Marques de Andrade Santos, em 16/08/2021, às 18:02, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Marcos dos Santos, em 16/08/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Victor Ribeiro Neves, em 16/08/2021, às 20:27, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º,

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudia da Costa Rocha, em 20/08/2021, às 08:25, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.
10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Reinaldo Carvalho, em 20/08/2021, às 15:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do
Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Romeiro Pinho, em 20/08/2021, às 20:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Luany de Melo Souza, em 23/08/2021, às 09:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no
art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16103239 e o código CRC BDFA9666.
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