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

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte um às quatorze horas e trinta e cinco minutos realizou-se a reunião ordinária do CGA por meio do
aplica�vo Google Meet com a presença dos seguintes conselheiros: Prof. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, Diretor da Unidade; Profa. Maria Aline Rodrigues de Moura,
Vice-Diretora da Unidade; Prof. Paulo César Marques de Andrade Santos, Coordenador Setorial de Graduação; Prof. Geyner Alves dos Santos Cruz, Coordenador
Setorial de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Profa. Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes, Coordenadora Setorial de Extensão e Cultura; Klennio Amariz
Gomes, Coordenador Setorial de Apoio às A�vidades 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 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; Prof. Carlos Eduardo Romeiro Pinho, Vice-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; Giovanna Josefa de
Miranda Coelho, Representante dos cursos EAD; 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. 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 da reunião ordinária de outubro de 2021. A ata foi
aprovada por todos os conselheiros. II. Comunicação da Presidência. O Presidente iniciou as comunicações expondo que a servidora Roberta Luany secretária da
direção está em gozo de férias no mês de novembro e isso implica na celeridade das devolu�vas desse setor, porém vamos nos esforçar para liberar as demandas em
tempo hábil; informou da posse da nova servidora técnica administra�va Ketma Karla Leite, que está lotada no setor de administração devido ao grande número de
demandas, informou que aguardando a posse de outros servidores. Em seguida, informou da liberação de mais recursos pelo Governo do Estado, esses recursos não
são exclusivos do campus, estamos tentando fazer adesão em atas de registro de preços para que esses recursos possam ser u�lizados pelo campus, e equipe de
licitação e de compras estão trabalhando intensamente, pois esses recursos devem ser u�lizados no ano financeiro de 2021. Foi destacado também a par�cipação da
UPE no evento Campus Party Petrolina, es�veram presentes alguns professores da UPE lotados na Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECTI), como também �vemos a
par�cipação do professor Claudemiro, destacou da importância em discu�r inovação nesse momento, em virtude de ser um campo bastante promissor no estado e
principalmente por incluir o campus Petrolina nesse cenário. Na sequência, o Prof. Tarcísio Silva parabenizou toda a comunidade acadêmica da UPE campus Petrolina
pelos 53 anos comemorado no dia 29 de outubro, lembrou também que em 2021 a UPE completou 30 anos  e, que na primeira semana de dezembro estaremos
recebendo uma equipe da Reitoria para entrevistar e fazer registros fotográficos do nosso campus e da cidade para compor o documentário em comemoração a esses
30 anos, a equipe ficará três dias na cidade. Foi informado também que está acontecendo a avaliação ins�tucional, o prof. Tarcísio solicitou que todos divulguem, pois
essa avaliação é muito importante para a nossa universidade, a avaliação começou em 26 de outubro e seguirá até 25 de novembro. Lembramos também que está
aberto o edital do DINTER Doutorado uma parceria da UPE e a Universidade Católica de Pernambuco, as inscrições iniciaram em 03 de novembro e seguirá até 21 de
janeiro de 2022. III. Ordem do Dia. a) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de afastamento integral para realização de estágio pós-doutoral do professor Rafael
Lucas de Lima no Ins�tuto Humanitas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, no período de 16/02/2022 a 16/02/2023.  O prof. Tarcísio informou que
toda a documentação está atendendo às diretrizes ins�tucionais. A solicitação de afastamento  foi aprovada por unanimidade. b) Apreciar e deliberar sobre a
solicitação de afastamento integral para realização de estágio pós-doutoral da professora Virgínia Pereira da Silva de Ávila na Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais - ESECS do Politécnico de Leiria - IPLeiria, Portugal, como parte das a�vidades do Acordo de Cooperação firmado entre a UPE e o IPleira em 01 de julho de
2019, no período de 17/02/2022 a 16/02/2023. O prof. Tarcísio informou que toda a documentação está atendendo às diretrizes ins�tucionais. A solicitação de
afastamento  foi aprovada por unanimidade. c) Apreciar e deliberar sobre o parecer referente ao processo 00409.1.34479/08-2021, do requerente DANIEL GARCIA
GONZALVES na Plataforma Carolina Bori/MEC, que pleiteia Revalidação de Diploma do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universitat Deles Illes Balear (Espanha)
pela UPE. A palavra foi passada para o professor Rogério Fabiano, que destacou ser a primeira vez que o curso está revalidando um diploma, por esse mo�vo foi
necessário a leitura criteriosa de pareceres para um melhor entendimento do processo. Destacou o importante trabalho do NDE do curso em nome da presidente
Profª Emília Ferraz, como também da PROGRAD no que diz respeito às orientações dadas com relação aos critérios de avaliação e da flexibilização que deve ocorrer na
análise em virtude da existência de muitos currículos dis�ntos; um exemplo disso é que o nosso curso tem uma carga horária de quatro mil horas e o da Espanha tem a
metade; então  a comissão que analisou formulou a seguinte pergunta: Qual o perfil profissional necessário para desenvolver a fisioterapia no Brasil? Foi nesse sen�do
que o parecer foi dado; a comissão iden�ficou duas lacunas no conteúdo forma�vo e fizemos duas sugestões, a primeira diz respeito ao entendimento sobre a
legislação de saúde no Brasil, especificamente sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a segunda está relacionada ao entendimento sobre o código de É�ca da
Fisioterapia no nosso país, pois existem diferenças e algumas par�cularidades em cada país e o profissional que deseja exercer a profissão no Brasil precisa conhecer o
nosso código de É�ca; o profº Rogério Fabiano disse que é possível cumprir essas recomendações, são de fácil acesso em qualquer ins�tuição de ensino superior no
Brasil, como também pode ser feito no formato online; após o cumprimento dessas exigências o requerente deve  submeter novamente para uma nova análise; disse,
ainda, que não houve unanimidade no momento das discussões e na elaboração do parecer, porém o parecer foi aprovado pela maioria; o parecer da comissão foi
favorável para o provimento parcial, com complementação da carga horária nos dois itens citados acima. Alguns conselheiros fizeram ques�onamentos 
principalmente no que diz respeito ao cumprimento da carga horária, onde o profº. Rogério Fabiano informou que seguiu as orientações da legislação vigente e
PROGRAD que era de avaliar os conteúdos estudados; o profº Tarcísio completou dizendo que o solicitante já atua como fisioterapeuta há mais de dez anos. O prof.
Sidcley disse que passou por esse processo na revalidação do Doutorado e que no exterior há bastante exigência com relação a carga horária; o profº Victor pontuou
que a comissão foi muito cuidadosa neste item, porém é importante a reflexão porque se fosse o inverso como seria. A profª Virgínia falou que a discussão foi
extremamente importante porque vai balizar qualquer outra situação semelhante que venha ocorrer no campus, disse que talvez seria importante colocar as
disciplinas que necessitam ser complementadas e suas respec�vas cargas horárias para não termos problemas no futuro para o curso e para a universidade; o Profº
Rogério Fabiano pontuou que se deve levar em consideração a temporalidade, o solicitante se formou há mais de uma década, �vemos o cuidado de avaliar a grade
curricular atual do curso e é bem diferente, por esse mo�vo acho que não devemos penalizar a pessoa por esse aspecto, entendendo que deve haver uma Resolução
nacional ou ins�tucional para norma�zar e auxiliar os colegiados em um processo de revalidação. Não havendo mais considerações, foi colocado em regime de
votação o Parecer com provimento parcial para revalidação do diploma de Fisioterapia de DANIEL GARCIA GONZALVES. O parecer foi aprovado com três
abstenções. d) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de criação do laboratório III de ensino para o curso de Enfermagem. A profª Amanda Góis disse que a solicitação
é para atender às atuais necessidades do curso, informou que com o novo cenário o curso teve que aumentar o número de aulas prá�cas nos laboratórios e que
devido isso estão deslocando os materiais para as salas de aula por não dispor de outros espaços; pontuou que esse laboratório será u�lizado nas disciplinas de saúde
cole�va. O prof. Tarcísio Silva informou que a solicitação do curso entrará na lista dos laboratórios aprovados no CGA. O profº Tiago Dias solicitou à gestão que fosse
apresentado a lista dos laboratórios que já foram contemplados e quantos estão aprovados e como a direção está pensando para cumprir essas demandas no que diz
respeito a recursos financeiros; o profº Tarcísio Silva informou que acha que só será possível a implantação desses laboratórios após a construção da escola de
Aplicação; o profº Victor Neves disse que é importante a gestão pensar em algum plano estratégico após a liberação do espaço da escola de Aplicação para que haja a
construção de salas para os docentes. O profº Tarcísio Silva disse que isso será discu�do após a liberação do espaço. A implantação foi aprovada por
unanimidade. e) Homologação do Plano de Capacitação Docente do curso de Enfermagem para o período de 2021-2023. A profª Franciela Félix de Carvalho Monte,
Gerente de Recursos Humanos, pontuou que a planilha deve ser reenviada em fevereiro para contemplar os anos de 2022, 2023 e 2024. A profª Aline Moura lembrou
que os colegiados devem enviar os planos até outubro de cada ano. O profº Tiago Dias ques�onou o porquê da aprovação dos planos agora e em fevereiro ser avaliado
novamente; a profª Franciela Monte disse que é importante ser aprovado para que o curso não fique desacobertado. O Plano foi aprovado por



unanimidade.  f) Homologação do Plano de Capacitação Docente do curso de Ciências Biológicas para o período de 2021-2023. O Plano foi aprovado por
unanimidade. g) Homologação do edital de recredenciamento dos docentes permanentes e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia
Ambiental.  O profº Geyner Cruz informou que o edital foi aprovado no colegiado do PPG e, na comissão do Stricto sensu foi aprovado ad referendum em virtude da
reunião do PPG não ter ocorrido em tempo hábil e como o programa precisa definir o quadro de docentes antes de sair o edital de discentes foi encaminhado para
esse conselho para apreciação. O edital foi aprovado por unanimidade. h) Dilatação de prazo. 01- Claudenor José de Sá e Silva - Ciências Biológicas, 02- Edimário Alves
Landim da Silva - Língua Inglesa e Suas Literaturas, 03- Leonardo Mar�ns Lopes - Língua Inglesa e suas Literaturas, 04- Lilian Raquel Bomfim Lacerda Lima - Língua
Inglesa e suas Literaturas, 05- Nizian Gomes dos Santos - Matemá�ca, 06- Eduardo Francisco da Costa Neto - Geografia, 07- Elizabete Vicente da Silva - Língua
Portuguesa, 08- Isadora Yasmim Monteiro Nascimento - Fisioterapia, 09- Ofélia de Souza Barreto - História, 10- Jussicleidea Izabel dos Santos- Ciências Habilitação
Biologia, 11- Mirtes Bruna Muniz Alves de Souza- Pedagogia-Ead, 12- Viviane do Nascimento Farias- Pedagogia-Ead. O setorial de apoio às a�vidades acadêmicas
Klennio Amariz informou que os respec�vos discentes não solicitaram a dilatação de prazo para integralização curricular em tempo oportuno o que prejudica o
andamento das solicitações de diploma. A dilatação de prazo foi aprovada por unanimidade. IV. Comunicações dos Conselheiros. A Prof. Flávia Emília, informou que os
recursos dos projetos e programas aprovados no edital de extensão de 2021 já foram empenhados e que o pagamento será liberado em breve; Os cer�ficados da
Semana Universitária 2021 já estão sendo confeccionados e que serão liberados em dezembro; Acontecerá o Fórum de Extensão e Pesquisa no dia 16 de novembro
com transmissão pelo canal da UPERedes pelo YouTube, onde serão apresentados alguns projetos/programas; Geyner Cruz informou que saiu o resultado do edital
FACEPE APQ Jovens Pesquisadores e o campus foi contemplado com seis projetos: Ciências Biológicas (Profº Diego Queiroz e a profª Elaine Ribeiro), Ciências da Saúde
(Profº. Francis Trombini, profª Amanda Góis, profª Cin�a Cavalcante e profº Francisco Neto) aproveitou a oportunidade e parabenizou a todos(as); A profª Virgínia
Ávila aponta que em 2014 teve um projeto aprovado em um edital da FACEPE e que só recebeu parte do recurso o que inviabilizou a finalização do mesmo; solicitou,
ainda, esclarecimentos a profª Flávia Emília com relação aos critérios u�lizados para seleção dos projetos a serem apresentados no Fórum. A profª Flávia Emília
descreve que foram analisados projetos que estão em desenvolvimento no ano em curso; a profª Virgínia Ávila pediu que fosse colocado em pauta com a PROEC que
na próxima amostra deve haver uma chamada pública e não uma seleção da própria Pró-Reitoria. O profº Thiago Dias destacou que no dia 14/11 será aplicado a prova
do ENADE para os cursos de História e Geografia e descreve as dificuldades enfrentadas e que o campus e a ins�tuição devem se preparar para essa importante
avaliação para minimizar os impactos para o nosso campus. O profº Paulo Marques agradeceu o empenho dos coordenadores e dos NDE para o ENADE 2021 e
destacou que essa avaliação deve ser discu�da durante o processo forma�vo e não apenas no ano que for acontecer o ENADE. O profº Antônio Santos falou da
dificuldade durante o cadastro dos discentes de Geografia, porém conseguiram cadastrar mais de 98% dos alunos. O profº Carlos Romeiro pontuou também que
alguns alunos já sinalizaram que terão dificuldades no deslocamento. O profº Victor Neves ques�onou o professor Paulo Marques referente às discussões com relação
ao possível retorno presencial no semestre 2021.2, sendo informado que essa discussão será feita nos colegiados e depois serão encaminhadas à PROGRAD. Nada
mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às quinze horas e cinquenta e cinco minutos e eu, Nadja Maria dos Santos, 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, onze de
novembro de dois mil e vinte um. 
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