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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS GURUPI
CONSELHO PEDAGÓGICO

ATA N.º 7/2018/CP/GUR/REI/IFTO, DE 22 DE AGOSTO DE 2018
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DE 22 DE AGOSTO/ 2018.
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Ata da segunda reunião do Conselho Pedagógico do campus Gurupi.
No dia vinte e dois (22) de agosto de dois mil e dezoito (2018) com
as atividades agendadas para o horário de expediente, às dezesseis
horas (16:00 h), na sala de reuniões do campus, situado na Alameda
Madrid, n° 545, Setor Jardim Sevilha, na cidade de Gurupi, Estado
do Tocantins. Reuniram-se o presidente do conselho pedagógico,
Fábio Batista da Silva; a secretária do conselho Graciane Ágatha
Alves da Silva e os demais membros: Adriana Machado Santos
Serra, André Luiz Moura Siqueira, Brenno Jadvas Soares Ferreira,
Danielma Silva Maia, Fabiula Gomes de Castro(substituição),Karita
Christina Soares, Leonardo Martins de Abreu (substituição),Luziano
Lopes da Silva, Marli Fernandes Magalhães, Mauro Luiz Erpen,
Milene Lopes dos Santos Queta, Paulo Sérgio Rocha Lima, Rodrigo
Araújo Fortes, Sabino Pereira da Silva Neto, Sérgio José da Costa e
como convidado o técnico de laboratório Fernando Franca Naves.
As dezesseis horas e dez minutos (16:10 min) o presidente do
conselho pedagógico, conferiu o quórum, deu boas-vindas aos
presentes, declarou aberta a reunião e apresentou os pontos de
pauta:1)Regulamento de Utilização dos Laboratórios do Curso
de Artes Cênicas/Teatro; 2)Aprovação da Minuta - PPC do
curso de Bacharelado em Zootecnia;3)Implantação do curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Agropecuária Tropical.
Inicialmente, o presidente procedeu-se aos informes gerais
solicitando aos membros que viabilizem o quanto antes os
representantes discentes para que os mesmos, possam compor
efetivamente o conselho pedagógico, a seguir informou que o
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terceiro ponto de pauta foi encaminhado posteriormente a
convocação, propondo aos membros a possibilidade de inclui-lo
como pauta extra. Desse modo, o ponto foi submetido à votação,
tendo como resultado: onze (11) votos favoráveis, nenhum (0)
contrário e duas (02) abstenções. Sobre o primeiro ponto de pauta
o técnico de laboratório Fernando Franca Naves apresentou a
proposta do Regulamento de utilização dos laboratórios do curso de
Artes Cênicas/Teatro, o regulamento foi analisado e discutido pelos
membros, oportunamente a coordenadora Marli Fernandes
Magalhães evidenciou a situação relacionada a perda patrimonial
dos equipamentos do curso de Teatro, relatou que a docente Anne
Raelly doou em grande quantidade seus figurinos pessoais ao
L.I.C.A, porém foi verificado pelo técnico de laboratório que os
figurinos foram furtados. Como também, foi lembrado que anos
atrás alguns instrumentos musicais foram furtados da sala de
música. Diante do exposto, houve questionamentos e insatisfação
quanto a omissão do fato. O presidente do Conselho Pedagógico
pediu que o fato seja encaminhado a gerência de administração para
que a mesma tome conhecimento do ocorrido e possibilite a
investigação do fato. Finalizando a pauta ficou acordado algumas
retificações no Regulamento de Utilização dos Laboratórios :1) No
Art 14 – onde está escrito “pela administração geral” substituir por
“pela Gerência de administração”;2) Quanto a formatação do texto
padrão fazer as alterações – no nome “campus” utilizar estilo de
fonte itálico, atualizar o cabeçalho, substituir o nome “Artes
cênicas” por “Teatro” e revisar sinais gráficos (vírgulas e
acentuações). O presidente perguntou aos membros se era oportuno
a realização da votação para aprovação do Regulamento, na
condição de que as ressalvas serão ajustadas posteriormente. Assim,
foi feito a votação tendo como resultado: treze (13) votos
favoráveis, nenhum (0) contrário e uma (1) abstenção. Sendo assim,
o presidente fez a votação para Aprovação do Regulamento do Uso
dos Laboratórios do Curso de Artes Cênicas/Teatro, tendo como
resultado de votação: dez (10) votos favoráveis, nenhum (0)
contrário e quatro (04) abstenções. O coordenador Luziano Lopes da
Silva compareceu a reunião as dezesseis horas e quarenta minutos
(16h40min). Sobre o segundo ponto de pauta o presidente da
comissão do projeto pedagógico de curso de bacharelado em
zootecnia, Rodrigo Araújo Fortes apresentou aos membros a minuta
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do projeto do curso, explanando a estrutura e a composição do
projeto. Após manifestações dos membros quanto a dúvidas, o
mesmo prestou os devidos esclarecimentos. Posto isto, o presidente
fez a votação entre os membros perguntando quem seria favorável
ou contrário a aprovação do projeto pedagógico de curso de
bacharelado em zootecnia, tendo como resultado de votação:
quatorze (14) votos favoráveis, nenhum (0) contrário e uma (01)
abstenção, como encaminhamento o projeto será direcionado a
Reitoria. A coordenadora Milene Lopes dos Santos ausentou-se as
dezesseis horas e cinquenta e sete minutos (16h57min). Sobre o
terceiro ponto de pauta (pauta extra) o coordenador Rodrigo
Araújo Fortes apresentou a minuta do projeto pedagógico do curso
de pós-graduação lato sensu em Agropecuária Tropical, após
apresentar a proposta do curso e esclarecer eventuais dúvidas, o
coordenador indicou algumas ressalvas que serão ajustadas e
posteriormente encaminhadas a Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação,
tais:1)Aulas teóricas serão as segundas e terças-feiras;2) O curso
não será divido em períodos;3)Requisito de acesso será o mesmo
texto do “público alvo” (ciências agrárias e produtos
naturais);4)Excluir o modelo "encontros e calendários” e incluir o
arquivo do calendário no processo;5) Inclusão do texto em EAD
conforme o da pós-graduação em Arte e Educação;6) Excluir os
textos da Organização Didático Pedagógica -ODP. Em vista disso, o
presidente fez a votação para aprovação da minuta do projeto
pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu em Agropecuária
Tropical, tendo como resultado de votação: treze (13) votos
favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção.
Nada mais a ser discutido, o presidente do Conselho Pedagógico
finalizou a reunião as dezessete horas e quarenta minutos
(17h40min) agradecendo a presença e a participação de todos, e eu,
Graciane Ágatha Alves da Silva, Secretária do Conselho
Pedagógico, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai
assinada por mim, pelo presidente, pelos membros e demais
presentes que compareceram à reunião.
Documento assinado eletronicamente por Adriana Machado
Santos Serra, Membro, em 04/09/2018, às 08:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Mauro Luiz Erpen,
Membro, em 04/09/2018, às 14:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Graciane Ágatha Alves
da Silva, Secretária, em 05/09/2018, às 13:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fabiula Gomes de
Castro, Membro, em 06/09/2018, às 09:25, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fabio Batista da Silva,
Presidente, em 11/09/2018, às 15:00, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0447528 e o código CRC EBFD55F6.
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