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

 

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois às catorze horas e trinta e oito 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. Francisco Locks Neto,  Coordenador Setorial de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação; Profa. Flavia Emília Cavalcante Valença  Fernandes,
Coordenadora Setorial de Extensão e Cultura; Profa. Maria Gleide Macedo de Souza Santos Pereira, Vice Coordenadora do curso de Letras; Profa.
Carla Saturnina  Ramos de Moura, Coordenadora do curso de Matemá�ca;  Profa. Thais de Oliveira Guimarães, Coordenadora do curso de
Geografia; Profa. Andréia Amariz, Coordenadora do curso de Ciências Biológicas; Prof. Thiago Alves Dias, coordenador do Curso de História;
Profa. Maria Elda Alves de Lacerda Campos, Vice Coordenadora do curso de Enfermagem; Prof. Rogério Fabiano Gonçalves, Coordenador do
curso de Fisioterapia; Prof. Diego Felipe dos Santos Silva, Coordenador do curso de Nutrição; Profa. Ana Eliza Rios de Araújo Mathias,
Representante dos cursos Lato Sensu; Prof. Victor Ribeiro Neves, Representante dos docentes Adjuntos; Profa. Cristhiane  Maria Bazílio de
Omena Messias, Representante dos docentes Associados; Profa. Giovanna Josefa de Miranda Coelho, Representantes dos cursos EAD; Francisco
Silva Panta, Coordenador do Colegiado de Letras Espanhol. A reunião teve início com o Presidente solicitando autorização dos conselheiros para
a gravação da mesma, tendo a anuência de todos para esse pedido. I. Apreciação da ata da reunião ordinária de novembro de 2022. A ata foi
aprovada  por unanimidade.  Em seguida, o Presidente do conselho apresentou a solicitação de inclusão de ponto de pauta referente à dilatação
de prazo da Isabela Camila Barreto de Oliveira, pois a  discente realizará uma viagem internacional e precisa resolver sua situação junto à UPE
antes disso. Todos os conselheiros concordaram com a inclusão. II. Comunicações da Presidência. O Prof. Tarcísio Silva informou sobre a chegada
dos novos servidores, Jucimar Medeiros de Lima Junior, lotado no setor de informá�ca, e Larissa Laisy dos Santos Nascimento, na função de
secretária execu�va dos colegiados.  Portanto, atualmente  o quadro de secretárias execu�vas do campus está completo, e de acordo com o que
foi acordado, às três servidoras auxiliarão os colegiados conforme a seguinte divisão: Jakeline ficará com os curso de História, Geografia e
Pedagogia; Ana Clecia ficará com os curso de Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem; e Larissa ficará com  Letras Inglês, Letras Espanhol, Ciências
Biológicas e Matemá�ca. Em seguida, o presidente comunicou que há uma proposta de alteração  no Plano de A�vidade Docente para o formato
eletrônico, e que há um plano piloto para verificar o funcionamento do sistema, e esse plano piloto será aplicado aqui na UPE Petrolina, portanto
o próximo PAD será realizado em formato eletrônico. Posteriormente, o Prof. Tarcísio Silva ressaltou que houve a cerimônia de entrega da
medalha de Mérito Acadêmico na reitoria, mas devido a impossibilidade do comparecimento das indicadas, Socorro Amariz e Doralice Roza,  a
medalha será entregue aqui  no dia 16/12, na cerimônia de colação de grau dos cursos de licenciatura.  Ele destacou ainda que a par�r do dia
19/12 haverá mudança de função na equipe gestora, em que o Prof. Paulo César passará a atuar no Núcleo de Estágio, a Prof. Franciela Félix
ficará a frente da Coordenação Setorial de Graduação e Matheus Ricarte  ficará na gestão do setor de Recursos Humanos. Na sequência, o Prof.
Thiago Silva ques�onou sobre o andamento da atualização do Plano de Desenvolvimento Ins�tucional; o Prof. Tarcisio Silva respondeu que
estavam aguardando a  estruturação da reitora  para 2023 e assim observar como será realizada essa demanda. III. Ordem do Dia. a) Apreciar e
deliberar sobre o calendário de reuniões do Conselho de Gestão Acadêmica e Administra�va da UPE campus Petrolina, no ano de 2023. O Prof.
Tarcísio Silva esclareceu que  foi man�do o mesmo padrão do calendário dos anos anteriores.  Todos os conselheiros aprovaram o calendário
2023. b) Apreciar e deliberar sobre o calendário de reuniões da Comissão Local de Dedicação Exclusiva da UPE campus Petrolina, no ano de
2023.  O calendário foi aprovado por unanimidade. c) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de renovação da percepção de gra�ficação de
Dedicação Exclusiva do docente Evanilson Landim Alves. Os conselheiros presentes aprovaram  a solicitação. d) Apreciar e deliberar sobre a
solicitação de renovação da percepção de gra�ficação de Dedicação Exclusiva da docente Gerlene Grudka Lira.  A solicitação foi aprovada por
unanimidade. e) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de renovação da percepção de gra�ficação de Dedicação Exclusiva da docente Leilyane
Conceição de Souza Coelho. A solicitação foi aprovada por todos os conselheiros. f) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de Afastamento
Integral do docente Paulo Emílio Macedo Pinto para Pós-Doutoramento no Centro de Inves�gação em Artes e Comunicação da Universidade do
Algarve em Portugal, no período de 06 de março de 2023 a 05 de março de 2024. A Profa. Elda Campos informou que  a solicitação do docente
foi aprovada pelo colegiado. Em seguida o Prof. Thiago Alves ques�onou se o professor esteve em sala de aula em 2022 e se era  legalmente
permi�do esse afastamento.  A Profa. Elda Campos informou que atualmente o docente está em período de licença prêmio, e o prof. Tarcísio
Silva mencionou que se o colegiado arcar com as demandas  deixadas pela ausência do professor, não há problemas. Com uma abstenção, a
solicitação foi aprovada. g) Apreciar e deliberar sobre a nova composição do Núcleo Docente Estruturante do colegiado de Enfermagem: Raquel
Mola de Ma�os (Presidente), Amanda Alves Marcelino da Silva, Nadja Maria dos Santos e Isabella Joyce Silva de Almeida Carvalho, Alda Maria
Justo e Rosa de Cassia Miguelino Silva. A composição do  NDE foi aprovada por unanimidade. h) Apreciar e deliberar sobre a solicitação de
prorrogação de afastamento de Pós-Doutorado do docente Reinaldo Forte Carvalho, no período de 17 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de
2024.  O coordenador do curso esclareceu que o colegiado aprovou a prorrogação de afastamento pois consideraram as jus�fica�vas do  docente
per�nente e não causará prejuízo para o curso. Com uma abstenção e um voto contrário,a solicitação foi aprovada pelo conselho.  i) Apreciar e
deliberar sobre a Proposta de Curso de Especialização em Educação Especial Inclusiva.  O Prof. Francisco Locks  explicou que a  demanda veio por
meio do projeto do prof. Evanilson Landim e já foi aprovado pela comissão de Stricto Sensu,  e sendo aprovado pelo CGA será encaminhado à
PROPEGI. A proposta foi aprovada por unanimidade.  j) Apreciar sobre a falta de docentes no Curso de Fisioterapia para assegurar a execução de
componentes curriculares do período le�vo 2022.2. O Prof. Rogério Gonçalves expôs que devido a alguns afastamentos de docentes, à conclusão
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da convocação dos docentes da seleção simplificada  per�nente ao curso de Fisioterapia, ao  retorno ao período  le�vo em fevereiro, e ao atual
quadro de docentes do curso de Fisioterapia, o colegiado estava preocupado  com a possibilidade de não haver docente para ministrar algumas
disciplinas, uma vez que os docentes disponíveis no curso já possuem uma carga-horária elevada, e não têm condições de assumir mais
disciplinas. O Prof. Tarcísio Silva  informou que  o curso de Letras também estava com a mesma demanda, e o ponto foi exposto para apreciação
dos conselheiros, uma vez que não havia como fazer deliberações; ressaltou que os documentos enviados anteriormente referente a esse �po de
demanda foram encaminhados à reitoria, inclusive já foram realizadas reuniões referentes a isso, mas sem uma resposta posi�va;  indicou que
poderiam organizar uma comissão para elaboração de um documento e  enviar a demanda para uma análise dos conselhos superiores. Após as
considerações de alguns docentes, ficou decidido que os cursos de Fisioterapia, Letras, História e Geografia seriam os responsáveis por elaborar
esse documento e a direção encaminhará para apreciação dos conselhos superiores.  Todos os conselheiros aprovaram a decisão. k) Homologar a
Comissão Local de Avaliação de Desempenho do Grupo Ocupacional Magistério Superior, conforme a resolução CONSUN no 61, de 25 de
novembro de 2022. A comissão composta por Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva (Presidente), Franciela Felix de Carvalho Monte (Coordenadora
Setorial de Graduação), Flavia Emilia Cavalcante Valença Fernandes (Coordenadora Setorial de Extensão e Cultura), Francisco Locks Neto
(Coordenador Setorial de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação), Klennio Amariz Gomes, (Coordenador Setorial de Apoio às A�vidades
Acadêmicas), Matheus Ricarte de Oliveira Souza, (Gerente do Setor de Recursos Humanos), Peterson Mar�ns Alves Araújo, (Coordenador do
Curso de Licenciatura em Letras Português/ Letras Inglês), Francisco de Assis Silva Panta, (Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras
Português/ Letras Espanhol), José Almir do Nascimento, (Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia), Carla Saturnina  Ramos de
Moura (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemá�ca), Thiago Alves Dias (Coordenador do Curso de Licenciatura em História), Thaís de
Oliveira Guimarães (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Geografia), Andréia  Amariz (Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas), Thereza Chris�na da Cunha Lima Gama (Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem), Diego Felipe Dos Santos Silva
(Coordenador do Curso de Bacharelado em Nutrição), Rogério Fabiano Gonçalves (Coordenador do Curso Fisioterapia) foi aprovada por
unanimidade. l) Homologar o resultado da eleição para coordenação e vice-coordenação do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e
Desempenho Funcional - PPGRDF.  O Prof. Francisco Locks informou que foram eleitos os docentes Rodrigo Cappato de Araújo (Coordenador) e
Francis Trombini de Souza (Vice-Coordenador). O resultado da eleição foi aprovado pelos conselheiros presentes. m) O Prof. Tarcísio Silva
apresentou a solicitação de dilatação de prazo para análise e parecer junto ao conselho, com base no Art. 6º, §1º da Resolução CEPE nº 84/2016,
que dispõe sobre a dilatação de prazo para integralização curricular; DILATAÇÃO: Isabela Camila Barreto de Oliveira - Letras – Português/Inglês.
Após a apresentação, todos os conselheiros aprovaram a solicitação de dilatação de prazo da acadêmica.  IV. Comunicações dos Conselheiros. O
Prof. Thiago Silva indicou a importância da ADUPE nas conquistas que os docentes �veram no ano de 2022 e salientou a importância da relação
dos professores com o sindicato. Em seguida, o Prof. Paulo César Marques agradeceu aos coordenadores pela colaboração durante o período em
que ele esteve à frente da coordenação de graduação e  em seguida, o Prof. Tarcísio Silva agradeceu ao docente pela dedicação e por todo o 
trabalho desempenhado. A Prof. Flavia Cavalcante comunicou que os cer�ficados da Semana Universitária já estão sendo divulgados no site da
UPE Petrolina, que os cer�ficados de apresentações de trabalhos relacionados à ensino e extensão estão sendo confeccionados pela unidade,
mas os de pesquisa serão emi�dos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação-PROPEGI.   Nada mais havendo a ser registrado, a
reunião foi finalizada às quinze horas e cinquenta e dois minutos e eu, Nadja Maria dos Santos, lavrei a presente ata que segue para apreciação
dos conselheiros presentes com vistas aos ajustes necessários à sua aprovação e posterior assinatura. Petrolina, oito de dezembro de dois mil e
vinte e dois. 

 

Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva Maria Aline Rodrigues de Moura
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Francisco Silva Panta Thiago Alves Dias
Cristhiane  Maria Bazílio  de Omena Messias Victor Ribeiro Neves

Giovanna Josefa de Miranda Coelho Ana Eliza Rios de Araújo Mathias
Nadja Maria dos Santos  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Locks Neto, em 17/02/2023, às 14:51, 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=
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Documento assinado eletronicamente por Maria Aline Rodrigues de Moura, em 17/02/2023, às 15:02, 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 DIEGO FELIPE DOS SANTOS SILVA, em 17/02/2023, às 15:08, 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 Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias, em 17/02/2023, às 15:49, 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 17/02/2023, 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 Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, em 20/02/2023, às 10:39, 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 Thiago Alves Dias, em 21/02/2023, às 12:54, 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 THAIS DE OLIVEIRA GUIMARAES, em 21/02/2023, às 18:01, 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 Ana Eliza Rios de Araújo Mathias, em 21/02/2023, às 19:07, 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 23/02/2023, às 16:53, 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 Carla Saturnina Ramos de Moura, em 24/02/2023, às 21:17, 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 MARIA GLEIDE MACEDO DE SOUZA SANTOS PEREIRA, em 02/03/2023, às 16:20, 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 02/03/2023, às 20:36, 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 ELDA ALVES DE LACERDA CAMPOS, em 08/03/2023, às 16:37, 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 09/03/2023, às 12:57, 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 Andreia Amariz, em 09/03/2023, às 14:16, 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 Nadja Maria dos Santos, em 10/03/2023, às 09:15, 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 10/03/2023, às 09:46, 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 Francisco de Assis Silva Panta, em 15/03/2023, às 16:33, 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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