
 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e
Administra�va (CGA) de AGOSTO de 2021 da UPE Campus Petrolina.

 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 14h40min realizou-se a reunião ordinária do CGA de
maneira remota, por meio do aplica�vo 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 A�vidades Acadêmicas; Prof. Simão Pedro dos Santos, Coordenador do curso de
Letras; Prof. Evanilson Landim Alves, Coordenador do curso de Matemá�ca; 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; 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. Carlos Eduardo Romeiro
Pinho, Vice-Coordenador do Curso de História; Prof. Victor Ribeiro Neves, representante dos cursos Lato Sensu; Prof.
Thiago Alves Dias, Representante dos docentes Adjuntos e Prof. Paulo Adriano Schwingel, Representante dos
docentes Associados; Profa. Giovanna Josefa de Miranda Coelho, Representante dos cursos EAD. 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 julho de 2021. A ata foi aprovada por todos os conselheiros. II.
Comunicação da Presidência. A presidente do conselho informou que o docente André Luiz Proença iniciou suas
a�vidades no Colegiado de Geografia no dia 02/08/2021; mencionou que a docente Liliane Noemi Torres de Melo foi
nomeada para o Campus Petrolina, e ficará lotada no Colegiado de Ciências Biológicas; anunciou a aposentadoria do
Prof. Olímpio Januário Cavalcante e agradeceu pelo trabalho desempenhado pelo docente; ressaltou que foi
autorizado o concurso para docentes da UPE e o Campus Petrolina será contemplado com 38 vagas. Em seguida
mencionou algumas aprovações do CEPE: Resoluções nº 061/2021(Dispõe Sobre o Estabelecimento do Calendário
Acadêmico da UPE Para o Ano Le�vo de 2021) e nº 062/202 (Estabelece Normas para Elaboração, Registro, Controle
e Emissão de Cer�ficados, Declarações e Cer�dões no Âmbito da UPE). Posteriormente relatou algumas aprovações
do CONSUN: Resoluções nº 023/2021 (Ins�tui a Polí�ca do Portal de Periódicos Cien�ficos da Universidade de
Pernambuco - UPE.), 024/2021 (Regulamenta o Funcionamento do Portal de Periódicos Cien�ficos da Universidade
de Pernambuco – UPE.), nº 026/2021 (Altera a Resolução CONSUN n° 005/2021 Referente às Proposições para a
Criação da Função de Professor Titular de Carreira no Cargo de Professor Universitário do Grupo Ocupacional do
Magistério Superior da Universidade de Pernambuco – UPE.) e nº 027/2021 (Aprova o Regulamento Interno da
Comissão Central de Dedicação Exclusiva da Universidade de Pernambuco – UPE). A Profa. Maria Aline Moura
con�nuou as comunicações com a indicação de que a UPE foi contemplada com um assento no Comitê da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, e o Prof. Geyner Cruz será o representante da UPE, atuando na suplência da chapa
eleita; posteriormente, a presidente do conselho enfa�zou que os cuidados com os protocolos sanitários devem ser
reforçados dentro do campus, indicando também que as a�vidades em grupo devem ser agendadas com a
administração. E o úl�mo informe foi referente ao comunicado do governo do estado sobre o inves�mento
financeiro no campus, os quais serão aplicados para a nomeação de 15 servidores técnico-administra�vos, para a
construção da Escola de Aplicação e para a construção da Clínica Escola de Saúde. III. Ordem do Dia. a) Apreciar e
deliberar sobre o pedido de afastamento do Prof. Kleber Ferreira Costa, vinculado ao colegiado de Licenciatura em
Letras, para realizar curso de doutoramento na Universidade Federal da Paraíba, no período de 09/08/2021 a
31/07/2025. Após a presidente do conselho informar que a documentação foi apreciada e aprovada pelo setor de
Recursos Humanos, a solicitação de afastamento foi aprovada por unanimidade. b) Apreciar e deliberar sobre a



solicitação de Implantação da Percepção da Gra�ficação de Dedicação Exclusiva da Profa. Celina de Castro Querino
Dias. A solicitação foi aprovada por todos os conselheiros. c) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de Renovação de
Percepção da Gra�ficação de Dedicação Exclusiva da Profa. Elâine Maria dos Santos Ribeiro. Essa solicitação foi
aprovada por todos os presentes. d) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de Ingresso no Regime de Trabalho de
Dedicação Exclusiva da Profa. Elaini Oliveira dos Santos Alves. Solicitação aprovada pelos conselheiros. e) Homologar
a Comissão de Eventos do Campus Petrolina composta pelos seguintes membros: Pâmela Rocha Bagano Guimarães,
Maria Silu da Silva Caldeira, Larissa Kelly Santos Carvalho, Klennio Amariz Gomes e Abigail Vitorino Silva. A Profa.
Maria Aline Moura jus�ficou que a comissão já exis�a; ressaltou que foi alterada a designação de Taciana Alencar
pela indicação de Klennio Gomes, pois o mesmo está na função de Coordenador Setorial de Apoio às A�vidades
Acadêmicas e Taciana Alencar indicou não ter interesse em con�nuar na referida comissão; a Presidente destacou
que foi inserido o nome de Larissa Kelly Carvalho pelo fato de haver muitos eventos de forma remota, sendo
considerada importante a par�cipação de uma técnica em informá�ca na comissão. A comissão foi aprovada por
unanimidade. f) Homologar o Plano de Capacitação Docente dos Cursos de Fisioterapia e de Pedagogia para o triênio
(2021-2023). A presidente do conselho ressaltou que em relação a esses Planos de Capacitação Docente o mais
indicado era que fossem analisados pelo setor de Recursos Humanos, antes de serem encaminhados ao CGA. A Profa.
Maria Aline de Moura destacou que, seguindo a Resolução CEPE nº 070/2017, os planos de capacitação devem ser
aprovados até o CGA de outubro deste ano, caso contrário, só poderão ser atualizados no próximo ano. Os Planos de
Capacitação docente dos dois cursos foram aprovados por todos os conselheiros. g) Homologar a inclusão de
integrantes no Núcleo de Extensão e Pesquisa em História, Educação, Linguís�ca e Literatura – NEPHEL: Professores
Amarildo Malvezzi (Colegiado de Pedagogia); Geam Karlo Gomes (Colegiado de Letras) e Professora Thais Santos
Moya (Colegiado de Pedagogia). A Presidente do conselho destacou que essa homologação é com data retroa�va a
12/07/2021. A inclusão dos integrantes foi aprovada pelo conselho. h) Homologar a Comissão de Avaliação de
A�vidades Complementares do curso de Letras, composta pelos professores Isolda Alexandrina Silva Beserra Lacerda,
Juliana Maria Ferreira de Lucena, Maria Gleide Macedo de Souza Santos Pereira, Simão Pedro dos Santos e Zaira
Dantas de Miranda Cavalcan�. A Profa. Maria Aline de Moura expôs que esse ponto foi solicitado na reunião do CGA
anterior, mas foi re�rado de pauta pelo fato de entre os membros haver a indicação de um docente auxiliar, o que
não é permi�do na composição de comissões. Comissão aprovada pelos conselheiros presentes. i) Homologar a
solicitação de estágio pós-doutoral dos pesquisadores Arthur Domingos de Melo, Rodrigo Gonçalves de Oliveira e
Talita Câmara dos Santos Bezerra. O Prof. Geyner Cruz esclareceu que as tramitações seguem a Resolução CEPE nº
015/2014; indicou que os pesquisadores pertencem ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia
Ambiental (PPGCTA) da Universidade de Pernambuco; argumentou que a pesquisadora Talita Bezerra será
supervisionada por um docente do Campus Garanhuns, pois o programa é mul�campi. Em seguida, o Prof. Victor
Neves solicitou esclarecimento a respeito dos nomes dos supervisores. O Prof. Geyner expôs que nas documentações
constavam os nomes dos respec�vos supervisores, em que Arthur Melo será supervisionado por Prof. Paulo Milet
Pinheiro, docente do Campus Petrolina; Rodrigo Oliveira será supervisionado por Geyner Alves dos Santos Cruz,
docente do Campus Petrolina; e Talita Bezerra será supervisionada por Xavier Arnan Viadiu, do Campus Garanhuns. A
solicitação de estágio para os três pesquisadores foi aprovada por todos os conselheiros. j) Homologar o
credenciamento das professoras Amanda Alves Marcelino da Silva e Taisy Cinthia Ferro Cavalcante como docentes
permanentes do Programa de Pós-graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGRDF). Os conselheiros
parabenizaram as docentes e também as outras conquistas do campus e aprovaram a referida homologação. V.
Comunicações dos Conselheiros. O Prof. Paulo César Santos informou que dia 19/08/2021 acontecerá o Fórum de
Coordenadores e também solicitou que as coordenações enviassem os PADs para aprovação no próximo GGA. Em
seguida a Profa. Flávia Fernandes falou sobre a Semana Universitária, a qual terá o tema “Democra�zando a Ciência
do Litoral ao Sertão”, será uma homenagem ao centenário de Paulo Freire, enfa�zando que acontecerá em formato
remoto do dia 05 ao dia 08/008/2021; e expôs as datas per�nentes aos acontecimentos da Semana Universitária; em
seguida, a professora relatou que foi finalizado o prazo de propostas para o PFA de Extensão edital nº 01/2021,
esclareceu que todas as propostas aprovadas serão financiadas e destacou que o campus teve 22 projetos aprovados.
Na sequência o Prof. Victor Neves ques�onou se haveria possibilidade de a�vidade presencial na Semana
Universitária. A Profa. Flavia Fernandes esclareceu que a princípio não, mas entrará em contato com a PROEC para
verificar essa possibilidade. Posteriormente, Klennio Gomes orientou em relação à colação de grau do semestre
le�vo 2020.2, ressaltou que essa con�nuará em formato remoto, e que foi enviado um e-mail às coordenações com
essas orientações; enfa�zou que há possibilidade de solicitar a colação de grau antecipada, porém é necessária uma
jus�fica�va per�nente, entretanto os cursos da área de saúde já possuem essa prerroga�va para solicitar
antecipação da colação de grau devido a lei nº 14040/2020; enfa�zou que as datas dessas colações serão dia 27, 28 e
29 de outubro; informou que referente às solicitações de diploma, é importante ressaltar que os discentes só
poderão solicitar o diploma se es�verem em situação regular com o ENADE. Na sequência, o Prof. Geyner Cruz
apresentou os resultados das aprovações ob�das pelo campus Petrolina nos editais ECT, com 106 propostas



aprovadas; APQ, com 08 propostas aprovadas e FACEPE, com várias aprovações de diferentes colegiados. O Prof.
Víctor Neves solicitou esclarecimento referente ao atraso de bolsa de IC PFA de uma discente e Prof. Geyner Cruz
registrou a demanda para os devidos esclarecimentos. Encerrando as comunicações, o Prof. Thiago Dias, que
informou que ele e a Profa. Renata Sibéria estavam enviando e-mail convidando os docentes para uma reunião dia
17/08/2021 para conversar a respeito do calendário le�vo aprovado. Nada mais havendo a ser registrado, a reunião
foi finalizada às 15:50h (quinze horas e cinquenta 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, doze de agosto 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
Klennio Amariz Gomes Simão Pedro dos Santos
Evanilson Landim Alves Antonio Marcos dos Santos
Washington Soares Ferreira Junior Nayanne Nayara Torres da Silva
Rogério Fabiano Gonçalves Amanda Regina da Silva Góis
Andréa Marques Sotero Carlos Eduardo Romeiro Pinho
Victor Ribeiro Neves Thiago Alves Dias
Giovanna Josefa de Miranda Coelho Paulo Adriano Schwingel
Roberta Launy de Melo Souza                                  -

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nayanne Nayara Torres da Silva, em 16/09/2021, às 15:46, 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 16/09/2021, às 15:50, 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 16/09/2021, às 15:53, 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 16/09/2021, às 16:08,
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 Geyner Alves dos Santos Cruz, em 16/09/2021, às 16:30, 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 16/09/2021, às 16:42, 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 Amanda Regina da Silva Gois, em 16/09/2021, às 18:27, 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 17/09/2021, às 14:46, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Giovanna Josefa de Miranda Coelho, em 17/09/2021, às 16:50,
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 20/09/2021, às 15:09, 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 22/09/2021, às 10:17, 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 23/09/2021, às 14:10, 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 Andrea Marques Sotero, em 23/09/2021, às 17:05, 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 27/09/2021, às 15:16, 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 27/09/2021, às 17:30,
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 Thiago Alves Dias, em 28/09/2021, às 16:41, 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 Adriano Schwingel, em 01/10/2021, às 13:33, 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 02/10/2021, às 06:41, 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 04/10/2021, às 12:56, 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 17055662 e o código
CRC 2622CC47.
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