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

 Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h37min realizou-se a reunião ordinária do CGA de
maneira remota, por meio do aplica�vo google meet, com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Tarcísio Fulgêncio
Alves da Silva, Diretor; Profa. Maria Aline Rodrigues de Moura, Vice-Diretora da Unidade; Prof. Paulo César Marques de
Andrade Santos, Coordenador Setorial de Graduação; 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. Sidclay Cordeiro Pereira, Vice-Coordenador do curso de Geografia; Profa. Elâine Maria dos Santos
Ribeiro, Vice-Coordenadora 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; Profa. Cristhiane Maria Bazílio Omena Messias,
Representante dos docentes Associados; Profa. Giovanna Josefa de Miranda Coelho, Representante dos cursos EAD. A
reunião teve início com o 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 agosto de 2021. A ata foi aprovada por unanimidade. II.
Comunicação da Presidência. O Presidente iniciou as comunicações destacando que já foi finalizada a discussão do Projeto
Clínica Escola de Saúde, enfa�zou que o projeto já foi encaminhado ao setor de engenharia para tramitações per�nentes, e
agradeceu ao trabalho desenvolvido pela comissão; A seguir, informou que par�cipou de uma reunião com o Diretor da
FACEPE, o Sr. José Fernando Thomé Jucá, para conversar sobre as a�vidades referentes aos editais da FACEPE, e falou
também sobre o evento com o referido diretor da FACEPE, o qual foi uma oportunidade para que os docentes pudessem
esclarecer algumas dúvidas referentes às polí�cas de fomento da FACEPE em relação às a�vidades de pesquisa; destacou que
também teve uma reunião com o diretor do ITEP, durante a qual pode ser avaliada a possibilidade de possíveis parcerias; em
seguida, comunicou que a docente Liliane Noemia Torres de Melo, vinculada ao colegiado de Ciências Biológicas, iniciou suas
a�vidades no campus; na sequência, fez menção à alteração no Plano de Retomada das A�vidades Administra�vas,
informando que os setores voltaram a funcionar todos os dias, agradeceu à comissão de acompanhamento dessa retomada,
e salientou que para a organização  dos trabalhos da comissão, as  demandas dos colegiados devem ser informadas para a
referida comissão. O Prof. Tarcísio Silva informou ainda que está aberto o Edital de Professor Associado;  relatou que as
a�vidades da Escola de Aplicação retornarão em outubro, em formato híbrido; destacou que o campus agora contava com o
trabalho de uma bolsista para gerenciar as redes sociais, a discente do colegiado de enfermagem, Joanis Silva Andrade.
Posteriormente, o Presidente do conselho jus�ficou a ausência do Prof. Geyner Cruz, argumentando que esse está
par�cipando da cerimônia de posse da cadeira no Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco; e encerrou as
comunicações informando que foi finalizado o documento de orientação sobre as a�vidades em formato remoto para os
discentes ingressantes. Antes de iniciar as ordens do dia, o Prof. Tarcísio Silva solicitou aos conselheiros a inclusão dos
seguintes pontos de pauta: Apreciar e deliberar sobre a solicitação de ingresso no Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva
da Professora Flávia de Campos Mar�ns e Apreciar e deliberar sobre a ampliação do número de ofertas de vagas anuais de 2
para 4 na Residência em Fisioterapia Hospitalar; solicitou também a inclusão do nome do discente do colegiado de história,
Igo José do Nascimento Rodrigues, na lista de reintegração do curso de História. Todos os conselheiros concederam anuência
para as solicitações expostas.   III. Ordem do Dia. a) Apreciar e deliberar sobre a solicitação da renovação da percepção da
gra�ficação de Dedicação Exclusiva do professor Dr. Sidclay Cordeiro Pereira. A solicitação foi aprovada por todos os
conselheiros. b) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de ingresso no Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva da
Professora Flávia de Campos Mar�ns. Os conselheiros aprovaram a solicitação. c) Apreciar e deliberar sobre a ampliação do
número de ofertas de vagas anuais de 2 para 4 na Residência em Fisioterapia Hospitalar.  O Prof. Víctor Neves esclareceu que
essa demanda não foi solicitada antes do envio da pauta, devido às datas da reunião do COREMU e o limite para solicitação
de pauta para a reunião do CGA não coincidirem; indicou que essa demanda tem a seguinte tramitação: aprovação da
Comissão Setorial de Lato Sensu, aprovação no CGA, em seguida é encaminhada para o COREMU e SES para anuência.
Aprovada por unanimidade. d) Homologar a Comissão Setorial de Avaliação-CSA, composta pelos seguintes membros: Flávia
de Campos Mar�ns (Docente/Presidente), Eva Almeida da Silva Souza (Técnica-Administra�va), Maria Julyana Nascimento de
Sá (Discente), Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro (Docente), Robson da Silva Eugenio (Docente), Virgínia Pereira Da
Silva de Ávila (Docente), Wolmir Ercides Péres (Docente). O Prof. Tarcísio Silva explicou que a solicitação da indicação dos



nomes para compor a comissão ocorreu via e-mail, e que, após o recebimento dessas indicações, os membros da comissão
escolheram a presidente da mesma.  A composição da comissão foi aprovada por todos os conselheiros presentes. e)
Homologar a composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de licenciatura em Geografia, composto pelos
seguintes professores: Cláudio Smalley Soares Pereira (Presidente); Renata Sibéria de Oliveira; Maria Silú da Silva Caldeira;
Raimunda Áurea Dias de Souza; Luciana Freitas de Oliveira França; Thaís de Oliveira Guimarães; Sidclay Cordeiro Pereira;
Antonio Marcos dos Santos (Coordenador do curso). O Prof. Sidclay Pereira solicitou que a ordem de serviço fosse emi�da
com data retroa�va à fevereiro de 2021, jus�ficando que o mandato  de Presidente do NDE do Prof. Claudio Smalley 
encerrou nesse período e eles não haviam se atentado para esse vencimento. A composição do NDE foi aprovada por
unanimidade. f) Homologar a composição da Comissão de Avaliação de A�vidades Complementares do curso Licenciatura em
Matemá�ca que passará a ser cons�tuída pelos seguintes docentes: Evanilson Landim Alves, Juscelino Grigório Lopes, Lucilia
Ba�sta Dantas Pereira e Robson da Silva Eugênio. Todos os conselheiros aprovaram a comissão. g) Homologar a nomeação da
professora Claudia Assad Alvares para a vice-coordenação do Colegiado de Letras. O Prof. Simão Pedro dos Santos relatou
que no dia 15/07/2021 o Prof. Peterson Mar�ns colocou o cargo a disposição, ressaltando que ficaria responsável pela vice-
coordenação do curso até 16/09/2021; e diante dessa vacância o colegiado de Licenciatura em Letras elegeu a Profa. Claudia
Assad para assumir essa função. A nomeação foi aprovada por todos os conselheiros. h) Homologar a solicitação de
afastamento do Professor Reinaldo Forte Carvalho para realização do Pós doutoramento na Universidade Federal do Ceará –
UFC, no período de 20 de fevereiro de 2022 até 19 de fevereiro de 2023. Todos os conselheiros aprovaram a solicitação de
afastamento. i) Homologar a nomeação da coordenadora do Laboratório de Pesquisa do Sistema Nervoso e Metabolismo,
Profa. Amanda Alves Marcelino da Silva. A Profa. Amanda Góis ressaltou que a docente já desempenhava essa função há
algum tempo, e por isso a necessidade de registrar a referida homologação. A nomeação foi aprovada pelos conselheiros. j)
Homologar a parceria estabelecida entre o Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación-PAPIME
(Facultad de Estudios Superiores- FES Aragón UNAM- México) e o  Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores
e Prá�cas Interdisciplinares–PPGFPPI. O Prof. Tarcísio Silva comunicou que a ideia é ampliar a parceria por meio do programa,
destacando que a mediadora dessa parceria é a Profa. Iracema Campo Cusa�. O estabelecimento dessa parceria teve a
aprovação de todos os conselheiros. k) Homologar o Edital de Seleção Discente para 2022 do Programa de Pós-Graduação em
Reabilitação e Desempenho Funcional–PPGRDF. Aprovado por todos os conselheiros presentes. l) Reintegração e dilatação de
prazos. Reintegração: Leda Lopes de Lima e Suzanne Ferreira Lopes (Enfermagem); Fernanda Barbosa Moreira (Fisioterapia);
Julia Maria Rodrigues Amorim, Murilo de Souza Almeida, Patrícia Coelho da Silva, Pedro Luiz Mendonça do Nascimento e
Waldyr Cesar Barbosa Vieira (Ciências Biológicas); Jésica Cipriana Rodrigues, Igo  José do Nascimento Rodrigues, Lucas Santos
Conrado, Williany Ferreira da Silva (História); Anne Karyne Soares dos Santos (Letras Português/Espanhol); Heloísa Ellen
Mar�niano Coelho e Gislane Shaionara de Jesus Pereira(Pedagogia). Dilatação: Rute Barbosa da Silva Santos, Geísa dos
Santos Lima e Carlos Augusto Pereira Ribeiro (História); Iracy dos Santos (Pedagogia); Marcus André Cedro Moreira
(Geografia); Helena Caraciolo Ferreira dos Santos (Ciências Biológicas). Alguns conselheiros fizeram ques�onamentos sobre o
processo de reintegração e em virtude das dúvidas apresentadas, o Coordenador de Graduação indicou que buscaria mais
informações para transmi�r aos conselheiros. Após as considerações, as solicitações de reintegração e de dilatação de prazos
foram aprovadas pelos conselheiros. V. Comunicações dos Conselheiros. O Prof. Paulo César Santos lembrou aos
coordenadores de curso que dia 23/09/2021 haverá o Fórum de Coordenadores. Em seguida, Klennio Amariz, informou que
dia 16/09/2021 encerrará o prazo para a solicitação de colação de grau antecipada; que dia 18/09/2021 o SIGA fecha para
inserção de notas; que o envio das atas de notas e frequência é até dia 30/09/2021; que dia 22/09/2021 o SIGA irá processar
as matrículas dos discentes ingressantes; e ressaltou que enviará aos coordenadores uma planilha com o contato dos
discentes para que possa ser divulgada a car�lha de orientação aos alunos ingressantes. Em seguida, o Prof. Rogério
Gonçalves comunicou que foi criada a Liga Acadêmica de Fisioterapia da Saúde da Mulher, a qual tem como orientadoras as
professoras Ana Carolina Rodar� Pitangui de Araújo e Ana Eliza Rios de Araújo Mathias. Posteriormente, o Prof. Victor Neves,
ressaltou que a ADUPE criou um ques�onário o qual se refere às a�vidades dos docentes durante a pandemia, destacou que
o referido ques�onário encontra-se na página da ADUPE, mas que também foi enviado aos docentes, sendo assim, solicitou
que os coordenadores repassem a  informação aos docentes e solicitem que eles colaborem, respondendo ao ques�onário.
Após esses informes, o Prof. Tarcísio Silva repassou dois informes da Coordenação Setorial de Pesquisa e Extensão: um deles
foi referente à prorrogação do Edital de Tradutores em Espanhol, e o outro foi que a semana universitária acontecerá do dia
05 ao dia 08/10/2021, e já possui uma programação semanal, em seguida ele fez uma breve apresentação da programação. E
o úl�mo comunicado feito pelo presidente do CGA foi que a UPE está com duas salas sendo usadas para realização de
vacinação contra o COVID, destacando que os atendimentos estavam sendo realizados por agendamento e que todos os
cuidados sanitários estavam sendo priorizados. Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às 15h38min
(quinze horas e trinta e oito 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, dezesseis de setembro de dois mil e vinte e um.
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