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Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e Administra�va (CGA) de Março de 2022 da UPE
Campus Petrolina.

 

Ao décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois às catorze horas e trinta  e quatro minutos
realizou-se a reunião ordinária do CGA 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; 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; Profa. Claudia Assad Alvares, Coordenadora do curso de Letras; Prof.
Evanilson Landim Alves, Coordenador do curso de Matemá�ca; Prof. Sidclay Cordeiro Pereira, Vice-
Coordenador do curso de Geografia; Prof. Washington Soares Ferreira Junior, Coordenador do curso de
Ciências Biológicas; Profa. Nayanne Nayara Torres da Silva,Representante do Núcleo Docente Estruturante-
NDE  do curso de Pedagogia; Prof. Luciano José Vianna, Representante do Núcleo Docente Estruturante-
NDE de História; Profa. Nadja Maria dos Santos, Representante do Núcleo Docente Estruturante-NDE 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; Profa. Giovanna Josefa de Miranda Coelho, Representante dos cursos EAD; Prof.
Thiago Alves Dias, Representante dos docentes Adjuntos; Profa. Pâmela Rocha Bagano Guimarães,
Representante dos docentes Assistentes; Prof. Paulo Adriano Schwingel, 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 das atas das reuniões
ordinária e extraordinária de janeiro de 2022, e extraordinária de fevereiro de 2022.  O Prof. Luciano
Vianna solicitou que na ata da reunião extraordinária do dia 17/02/2022, na pág 02, linha 53, o texto onde
está escrito “inviável” fosse alterado.Os Conselheiros aprovaram as atas com a inclusão da modificação
solicitada pelo docente. II. Comunicação da Presidência. A Profa. Maria Aline de Moura jus�ficou a
ausência do Prof. Tarcísio Silva, informando que ele foi convocado para uma reunião na reitoria no mesmo
horário da reunião do CGA;  comunicou que, recentemente,  três servidores entraram em exercício no
campus, o advogado, Farley Kayque Gomes de Sales, a contadora, Ana Claudia Ferreira e o docente do
colegiado de geografia,  José Guilherme Ferreira de Araújo; destacou que o período de avaliação de
desempenho docente acontecerá  do dia 14/03/2022 a 12/04/2022 e os docentes poderiam buscar mais
informações no site; expôs que no dia 25/02/2022 foi publicado o resultado final  do DINTER, o qual teve
treze aprovados, sendo nove do campus Petrolina;  mencionou que o NCTI do campus concluiu a
instalação de  pontos de internet nos blocos B e C; informou que no dia 03/03/2022 foi assinada a ordem
de serviço de finalização da obra de requalificação da quadra poliespor�va e do espaço de convivência e
que a empresa tem 120 dias para conclusão dos trabalhos; relatou que o CONSUN estabeleceu a
Resolução N°003/2022 que estabelece os valores das taxas e emolumentos no âmbito dos cursos de
Graduação e Pós-Graduação das Unidades de Ensino e Ensino e Saúde da Universidade de Pernambuco. O
úl�mo informe da presidente do conselho foi em relação ao documento de atualização de Regulamento
do CGA, enfa�zou que a Direção irá encaminhar  o documento elaborado pela comissão para que os
conselheiros compar�lhassem e discu�ssem com seus respec�vos colegiados  para posteriormente,
responder ao e-mail com as considerações para que a comissão possa reavaliar  e encaminhar para
apreciação do CGA.  Em seguida, alguns membros da comissão destacaram pontos que consideraram
importantes. Posteriormente a Profa. Aline Moura agradeceu a comissão pelo trabalho desempenhado e
em acordo com o conselho foi estabelecido que eles �nham o prazo de um mês para avaliar o documento
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com suas respec�vas classes e devolvê-lo com as considerações para o mesmo ser encaminhado à
comissão.   III. Ordem do Dia. a)Apreciar e deliberar sobre a solicitação de afastamento para qualificação
do docente Erick Macedo Carvalho, no Programa de Doutorado na Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Educação Matemá�ca (PPGECEM) Rede Nordeste de Ensino (RENOEN)/PPGECEM-UEPB), no período de
25/04/2022 a 28/02/2026. Após a gerente do setor de Recursos Humanos esclarecer que a documentação
estava adequada, todos os conselheiros aprovaram a solicitação.   b)Homologar o resultado da eleição
para Coordenação e Vice-Coordenação dos Cursos de Graduação (Bacharelado em Enfermagem,
Licenciatura em História e Licenciatura em Pedagogia) da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina:
Enfermagem (Coordenadora: Alda Maria Justo/ Vice-Coordenadora: Thereza Chris�na da Cunha Lima
Gama), História (Coordenador: Thiago Alves Dias/ Vice-Coordenador: Carlos Eduardo Romeiro Pinho),
Pedagogia (Coordenador: José Almir do Nascimento/ Vice-Coordenadora: Maria do Socorro Amariz
Gomes). A Profa. Aline Moura destacou o trabalho realizado pela comissão, agradeceu aos NDEs que
ficaram à frente dos cursos durante  o período de vacância, e em seguida parabenizou aos novos
coordenadores e desejou  boa sorte a todos(as). O resultado da eleição foi homologado por
unanimidade.   c)Homologar, ad referendum, a Comissão Técnica de Biossegurança composta por: Profa.
Dra. Marismar Fernandes do Nascimento (Presidente), Profa. Dra. Maria Elda Alves de Lacerda Campos,
Prof. Dr. Thiago Alves Dias, Profa. Dra. Alda Maria Justo, Alan dos Santos Silva (Aluno de Enfermagem),
David Ben Gurion dos Santos (Aluno de Enfermagem), Dalila Ribeiro Rodrigues (Aluna de Enfermagem),
Flávia Le�cya Oliveira Santos (Aluna de Enfermagem), Emilly Naiany Gomes de Queiroz (Aluna de
Enfermagem), Ana Gabriela Rodrigues de Amorim (Aluna de Enfermagem).  Todos os conselheiros
aprovaram a comissão. d)Homologar o Edital Nº 01/2022 - Teste de Proficiência em Línguas Estrangeiras –
TEPLE (Aplicação de forma remota).  Após a Profa. Isolda Alexandrina fazer uma síntese do que se tratava
o edital, os conselheiros aprovaram a homologação. e)Homologar a composição do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia, com os seguintes docentes: José Flávio Soares (presidente);
José Almir do Nascimento (coordenação do curso); Giovanna Josefa de Miranda Coelho (coordenação do
curso de Pedagogia EAD); Amarildo Muniz Malvezzi; Ana Lucila Macedo de Possídio; Ivanildo Alves de
Almeida; Maria do Socorro Carvalho Amariz Gomes; Nayanne Nayara Torres da Silva; Rosilda Macena da
Silva. A composição do NDE foi aprovada por todos os conselheiros presentes.  f)Homologar a composição
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciências Biológicas, com os seguintes docentes: Elaini
Oliveira dos Santos Alves (Presidente), Washington Soares Ferreira Júnior (Coordenação), Andreia Amariz,
Danielle Gomes de Souza, Elâine Maria dos Santos Ribeiro, Francineyde Alves da Silva, Paulo Milet
Pinheiro.  O Prof. Washington explicou que na solicitação de pauta faltou o nome da professora Flávia de
Campos Mar�ns, a qual já fazia parte do NDE.  A composição com a inclusão do nome da docente foi
aprovada por unanimidade.  g)Homologar a validação dos Planos de A�vidades Docentes PL 2021.2 dos
professores vinculados ao curso de Matemá�ca. h) Homologar a validação dos Planos de A�vidades
Docentes PL 2021.2 dos professores vinculados ao curso de Nutrição. i) Homologar a validação dos Planos
de A�vidades Docentes PL 2021.2 dos professores vinculados ao curso de Ciências Biológicas. j)
Homologar a validação dos Planos de A�vidades Docentes PL 2021.2 dos professores vinculados ao curso
de História. k) Homologar a validação dos Planos de A�vidades Docentes PL 2021.2 dos professores
vinculados ao curso de Pedagogia. l) Homologar a validação dos Planos de A�vidades Docentes PL 2021.2
dos professores vinculados ao curso de Enfermagem. Os pontos, g, h, i, j, k, e l, referentes à validação dos
planos de a�vidade docente foram aprovados por todos os conselheiros.  m) Registro de demanda do
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Fisiologia Humana e da Nutrição. A profa. Andréa Sotero relatou que
o Prof. Diego Felipe recebeu uma verba de pesquisa e pretende realizar a pesquisa em um laboratório
dentro da UPE.  Alguns conselheiros fizeram ressalvas em relação à proposta, orientando que o docente
poderia entrar em contato com outros professores da mesma área de pesquisa para que o laboratório seja
u�lizado em um espaço comum;  explanaram que poderia ser incluída a parte de extensão e não apenas
ensino e pesquisa; e  ressaltaram que a Direção buscasse criar um regimento para criação de um
fluxograma para essas demandas de laboratórios. Após as considerações dos conselheiros,  foi realizada
uma votação entre duas propostas, a nº 01, apreciar o ponto sem alterações; e a nº 02, re�rar o ponto de
pauta para nova apreciação do docente e do colegiado.  Na votação 15 conselheiros optaram pela
proposta nº1, 02  escolheram a proposta nº 02,  e 01 conselheiro(a) não se manifestou. Sendo assim, o
registro de demanda de laboratório foi aprovado.      n) Homologar a nomeação da Profa. Maryluce
Albuquerque da Silva Campos para a Coordenação do laboratório de pesquisa: LACACSSF (Laboratório de
Culturas Agrícolas e Caa�nga no Submédio São Francisco).  Todos aprovaram a nomeação.  o)Reintegração
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e Dilatação de prazo. Reintegração: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Angela Liriel Pereira Umbelino,Le�cia dos
Santos Belfort Prates e Edjane da Silva Santos);ENFERMAGEM (Victoria Campos de Souza Plasencia
Aguirre); GEOGRAFIA (Aline Honório Barbosa, Cleidelene de Souza, Daniela Oliveira Neves, Luciana
Marques dos Santos e Cícero José da Silva); HISTÓRIA (Francineide Passos Araujo); LÍNGUA INGLESA E
SUAS LITERATURAS (Iury Alves de Sousa); LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL (Bruna Rafaella de Castro
Damasceno e Lidianne de Menezes Oliveira);  LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS (Alexa Ramos Cabral Angelin
Frazão); MATEMÁTICA (Flavia Mendes Ferreira e Antonio Fernando de Oliveira Nascimento);
NUTRIÇÃO(Lucas Rodrigues Felix);PEDAGOGIA (Jucicleide Pereira de Alencar, Isadora Pedrosa Rodrigues,
Fiama Maiara Ferreira de Souza e Fernanda Pereira de Oliveira). Dilatação:  CIÊNCIAS BIOLÓGICAS(Jeisa
Maria Barros da Silva  e Helena Caraciolo Ferreira Santos); HISTÓRIA (Lucas Menezes dos Santos,  Mathias
Ba�sta Santos Junior, Igo José do Nascimento Rodrigues e Francisca Veloso); PEDAGOGIA (Aparecida Maria
do Nascimento,  Maria Aparecida Rodrigues Gomes, Hildete Mar�ns Caribé e Pedro Luis Salinas Gavilan);
PEDAGOGIA- EAD (Betania Valéria da Silva Mendes e Cícero Augusto dos Santos Ferreira); MATEMÁTICA
(Matheus Felipe Santos da Penha e Naryelle Teixeira dos Passos Almeida).  As solicitações de reintegração
e dilatação de prazo foram aprovadas.  IV. Comunicação dos Conselheiros. O Prof. Paulo César Marques
ra�ficou o convite para, nos dias 28 e 29/03/2022, os docentes par�ciparem da capacitação do uso do
SIGA. Na sequência, o Prof. Thiago Alves chamou atenção para a situação das revistas cien�ficas do
campus, com o obje�vo de buscar o fortalecimento e expansão das mesmas. Posteriormente, o Prof.
Sidclay Cordeiro ques�onou  sobre o retorno das aulas presenciais e a Profa. Aline Moura esclareceu que
até o momento a data para esse retorno con�nua no dia 21/03/2022.  O Prof. Luciano Vianna solicitou
esclarecimento em relação a indisponibilidade de gravação pelo Google Meet; a  Profa. Aline Moura
informou que a reitoria está em processo licitatório para adquirir permissão para esse acesso.  Em
seguida, a Profa. Fabiana Camatari falou sobre a disponibilidade de assinaturas pelo Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, e diante da fala da docente alguns conselheiros sugeriram que fosse realizada uma nova
formação para uso do SEI e que o sistema pudesse ser ampliado para todos os professores do campus.
Nada mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às dezesseis horas e trinta 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, dez de março de dois mil e vinte e dois.

Maria Aline Rodrigues de Moura Paulo César Marques de Andrade Santos
Geyner Alves dos Santos Cruz Flávia Emília Cavalcante Valença Fernandes
Klennio Amariz Gomes Claudia Assad Alvares
Evanilson Landim Alves Sidclay Cordeiro Pereira
Washington Soares Ferreira Junior Nayanne Nayara Torres da Silva
Luciano José Vianna Nadja Maria dos Santos
Rogério Fabiano Gonçalves Andréa Marques Sotero
Victor Ribeiro Neves Giovanna Josefa de Miranda Coelho
Thiago Alves Dias Pâmela Rocha Bagano Guimarães
Paulo Adriano Schwingel Roberta Luany de Melo Souza

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Victor Ribeiro Neves, em 07/04/2022, às 18:31, 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 Evanilson Landin Alves, em 07/04/2022, às 21:24,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

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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Documento assinado eletronicamente por Nayanne Nayara Torres da Silva, em 07/04/2022, às 21:31,
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 Pamela Rocha Bagano Guimarães, em 07/04/2022, às
22:53, 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 Rogerio Fabiano Goncalves, em 08/04/2022, às 04:55,
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 Claudia Assad Alvares, em 08/04/2022, às 16:32,
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 08/04/2022, às 16:34, 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 Paulo Adriano Schwingel, em 10/04/2022, às 21:50,
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 Geyner Alves dos Santos Cruz, em 11/04/2022, às 10:24,
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 Giovanna Josefa de Miranda Coelho, em 11/04/2022, às
14:17, 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 Roberta Luany de Melo Souza, em 12/04/2022, às 16:38,
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 Maria Aline Rodrigues de Moura, em 16/04/2022, às
17:55, 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 19/04/2022, às 16:39,
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 Nadja Maria dos Santos, em 19/04/2022, às 17:35,
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 20/04/2022, às 07:39,
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 22/04/2022,
às 15:34, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de
23 de outubro de 2017.

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=
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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Documento assinado eletronicamente por Andrea Marques Sotero, em 25/04/2022, às 08:40,
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 27/04/2022, às
14:02, 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 Luciano José Vianna, em 02/05/2022, às 16:33, 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 Sidclay Cordeiro Pereira, em 03/05/2022, às 16:01,
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 23134868 e
o código CRC 231A5EA9.
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