1ª ATA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE
EGRESSOS
Na sala de reunião da Reitoria do IFG, no município de Goiânia, no dia 08 de junho
de 2018 às 09:45 horas da manhã, reuniram-se por meio de videoconferência os
membros do comitê gestor geral de acompanhamento de egressos do IFG, com a
presença de: Waléria Rodovalho, Ivanillian Ferreira Paislandim, Fabiano Paiva
Vieira, Murilo de Assis Silva e Danielle Fernanda Morais Pavan. O representante da
PROEX, Fabiano Paiva Vieira, apresentou a pauta única da reunião, eleição para a
presidente e vice, solicitou a manifestação dos interessados em assumir a função no
âmbito do Comitê, se colocou à disposição para atuar como presidente, caso não
houvesse outro candidato, passou a palavra para a representante da PROEN,
Danielle Fernanda Morais Pavan, que se dispôs a atuar como vice-presidente. Em
seguida, o representante do CODIR, Murilo de Assis Silva, se manifestou expondo
a sua indisponibilidade para contribuir nas funções do Comitê. Na sequência,
representante da PROEX, Fabiano Paiva Vieira, propõe a eleição por aclamação em
virtude da falta de outros candidatos. Todos os participantes concordam com a
proposição de eleição por aclamação e ficou definido o representante da PROEX,
Fabiano Paiva Vieira, como Presidente do Comitê Gestor Geral do
Acompanhamento de Egressos do IFG e a representante da PROEN, Danielle
Fernanda Morais Pavan, como vice-Presidente. Após a consulta se havia mais
alguma questão a ser tratada, o então presidente do comitê, Fabiano Paiva Vieira,
encerrou a reunião após o consentimento dos participantes.

2ª ATA REUNIÃO DOS COMITÊS DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
Na sala de reunião da Reitoria do IFG, no município de Goiânia, no dia 08 de junho
de 2018 às 10:00 horas da manhã, reuniram-se por meio de videoconferência os
membros dos comitês de acompanhamento de egressos do IFG, com a presença
de: Waléria Rodovalho (PROEX), Ivanillian Ferreira Paislandim (PROEX), Fabiano
Paiva Vieira (PROEX), Danielle Fernanda Morais Pavan (PROEN), Murilo de Assis
Silva (Câmpus Formosa/CGG), Marco Aurélio da Silva Santos (Câmpus Aparecida
de Goiânia), José Renato Masson (Câmpus Aparecida de Goiânia), Bruno Quirino
Leal (Câmpus Formosa), Letícia Cunha Fernandes (Câmpus Goiânia Oeste),
Rachel Bastos (Câmpus Goiânia Oeste), Lorenna Silva Oliveira Costa (Câmpus
Inhumas), Priscila Branquinho Xavier (Câmpus Inhumas), Roney Lopes Lima
(Câmpus Jataí), Renato Oliveira Abreu (Câmpus Jataí), Luiz Eduardo Bento Ribeiro
(Câmpus Senador Canedo), João Marcos Bailão de Lima (Câmpus Valparaíso),
Beatriz dos Santos Siqueira (Câmpus Inhumas),Tatiana Aparecida Rosa da Silva

(Câmpus Itumbiara), Adriana Rosely Silva (Câmpus Águas Lindas), Thaysa dos
Anjos Silva Romanhol (Câmpus Inhumas), Mauricio Fernandes de Abreu (Câmpus
Formosa), Emille Cristina Oliveira de Souza (Câmpus Águas Lindas). A Diretora
Waléria Rodovalho abriu os trabalhos ressaltando a necessidade de implantação
das ações de acompanhamento de egressos, passou a palavra para o
representante da PROEX, Fabiano Paiva Vieira, que apresentou a pauta da reunião
com três elementos: Avaliação das ações pactuadas; estratégia de revisão do
Instrumento de Acompanhamento de Egressos do IFG e as sugestões para o
SIMPEEX, Fabiano Paiva Vieira sugeriu a inclusão do ponto de pauta: avaliação do
2° Encontro do Mundo do Trabalho do IFG e perguntou se havia alguma outra
sugestão de pauta ou informe. Como informe, Danielle Pavan convidou a todos para
o II Seminário de Avaliação Institucional do IFG. Na sequência, o prof. Fabiano
Paiva Vieira apresentou os subtópicos do primeiro ponto da pauta, cuja discussão
se iniciou no 2º Encontro do Mundo do Trabalho, sendo as ações propostas as
seguintes: realização de oficina de orientação para criação de currículo e
cadastramento no Portal do Egresso, criação ou ampliação de atividades para os
egressos nos eventos, proposição de ações de elevação do nível profissional dos
egressos, avaliação da viabilidade técnica para a criação de uma Plataforma de
cursos on-line ou EAD e a proposição da valorização dos egressos nos critérios dos
editais de ações institucionais. Sobre o primeiro subtópico, o Roney Lopes Lima do
Câmpus Jataí, relatou que iniciaram uma articulação com as coordenações para
essa ação, mas que a greve dos caminhoneiros atrapalhou o processo, informou
ainda que devem retomar na próxima semana. Tatiana Aparecida Rosa da Silva do
Câmpus Itumbiara, relatou que devido à greve e eventos também não conseguiram
fazer. Marco Aurélio do Câmpus Aparecida de Goiânia afirmou que não iniciaram
essa articulação, mas acredita que é uma boa estratégia a ser adotada com os
alunos. A professora Waléria Rodovalho alertou que houve uma articulação com a
equipe do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para que as vagas da instituição fossem
ofertadas pelo Portal de Egressos do IFG, então Marco Aurélio do Câmpus
Aparecida de Goiânia elogiou a iniciativa, dizendo que acreditava ser de grande
valia para propagação das oportunidades. Fabiano Paiva Vieira ressaltou a
importância de potencializar a funcionalidade do Portal do Egresso, afirmou que o
CGG deverá acionar os sindicatos patronais, para que passem a orientar para a
disponibilização das vagas no Portal e que será necessária a colaboração dos CGLs
para entrarem em contato com as empresas que não fazem parte de sindicatos.
Fabiano Paiva Vieira ainda destacou que é necessário o empenho de todos para
que os estudantes que estão próximos da conclusão do curso cadastrem-se no
portal antes de se formarem. Ainda sobre o primeiro subtópico, Priscila Branquinho
do Câmpus Inhumas afirma que estão se organizando. A partir deste momento,
iniciaram as discussões sobre o segundo subtópico, então a equipe do Câmpus
Itumbiara, relatou que nos eventos do Câmpus sempre enviam convites para os
egressos. Roney Lopes Lima do Câmpus Jataí, informou que já acontece um

Encontro de Egressos do curso TADS lá no Câmpus, sendo este Bienal. Outro
representante da equipe de Jataí, Renato Oliveira Abreu, relata ainda que no evento
EPEP Secitec os egressos também participam. Já Bruno Quirino Leal do Câmpus
Formosa ressaltou que convidaram os egressos da pesquisa para o I Simpósio de
Meio Ambiente, sendo que eles participaram de uma mesa, o Prof. Murilo do
Câmpus Formosa relatou ainda que houve a participação de egressos no seminário
de Iniciação Científica do Câmpus Formosa. A representante do Câmpus Goiânia
Oeste, Letícia Cunha, afirma que pretendem inserir os egressos na calourada.
Roney Lopes Lima do Câmpus Jataí informou que outras coordenações já estão
planejando encontro de egressos para seus cursos, Renato Oliveira Abreu,
representante do mesmo Câmpus, afirmou ainda que em Jataí tem também o
Encontro de Egressos da Licenciatura e do Mestrado. Tatiana Aparecida Rosa da
Silva, do Câmpus Itumbiara, relata que os egressos ministram minicursos, roda de
conversa onde contam um pouco da trajetória deles. Roney Lopes Lima do Câmpus
Jataí indaga se seria interessante que esses Encontros aconteçam individualmente
para cada curso, completa perguntando se os participantes imaginam algo mais
amplo. Lorenna do Câmpus Inhumas ressaltou que os egressos participam do
seminário local de iniciação científica apresentando como a pesquisa contribui na
formação deles e que eles participarão da Olifeng (Olimpiadas esportivas do
câmpus). José Renato Masson informou que iriam fazer um momento de cadastro e
divulgação, além de uma atividade com os egressos durante a festa junina no dia
23/06. Renato Oliveira Abreu, do Câmpus Jataí, ressalta que o Curso Técnico de
Agrimensura de Jataí também fará um encontro de egressos e que o curso existe
desde 1988. A professora Rachel Bastos explicou que no Câmpus Goiânia Oeste
outra atividade foi proposta para as egressas, sendo ela a apresentação das
monografias nos Ciclo de formação: educação em debate que ocorre
quinzenalmente às quintas-feiras, trabalhando na perspectiva de atividade
complementar, às terças-feiras neste semestre. Em seguida, iniciaram-se as
discussões do terceiro subtópico, então o professor Fabiano Paiva Vieira expôs que
a equipe da Diretoria de Ações Profissionais e Tecnológicas (DAPT) dialogou com a
EAD para viabilizar a ação. Letícia Cunha do Câmpus Goiânia Oeste pergunta se
esses cursos de pequena duração oferecidos aos alunos egressos seria ação de
extensão? A professora Waléria Rodovalho explicou que são cursos livres devido à
pequena carga horária. Os participantes apoiaram a proposta de criação da
plataforma de cursos. O professor Fabiano Paiva Vieira relatou que sobre o último
subtópico já estava previsto no edital de apoio às ações de extensão a valorização
dos egressos nos critérios e que proporia uma reunião com a equipe da Pró-reitoria
de Pesquisa para que ocorresse o mesmo nos seus editais. Seguindo para a
discussão do segundo ponto da pauta, o professor Fabiano Paiva Vieira propôs a
realização da revisão do Instrumento de Acompanhamento de Egressos do IFG por
meio de um formulário eletrônico. Roney Lopes Lima registrou estar de acordo, bem
como, Renato Oliveira Abreu também do Câmpus Jataí. Jeisa Marcondes registrou

que entendeu a proposta e que está de acordo, sendo que a equipe se dispôs a
colaborar com a proposta. Priscila Branquinho ressaltou que no Câmpus Inhumas
tem um membro na CPA central, que participa da CPA da UFG, se prontificou
também a colaborar. Os demais participantes também apoiaram a proposta.
Passaram, então ao próximo ponto de pauta: Avaliação do 2° encontro do mundo do
trabalho .O professor Fabiano Paiva Vieira agradeceu a participação de Priscila
Branquinho, do câmpus Inhumas, e de Sirlon Diniz, do câmpus Goiânia, no evento.
Em seguida, disse que o formulário eletrônico encaminhado para essa avaliação
teve apenas seis respostas, o que é insuficiente para a avaliação do evento, e
perguntou aos participantes se preferiam avaliá-lo pelo formulário online ou na
reunião. A maioria concordou com a avaliação por meio do formulário. Priscila
Branquinho disse que acredita que pode ser mantido o formulário, mas com mais
tempo para todos responderem. Priscila Branquinho sugeriu ainda que no formulário
seja aberta uma questão sobre estender o seminário para alunos. Sobre a sugestão
de abrir o seminário para os alunos, Fabiano Paiva Vieira disse que concorda e
disse que é uma questão que envolve recursos, mas está de acordo que esse
investimento pode ser realizado posteriormente. Danielle Pavan sugeriu que, em
razão da limitação de recursos, a reunião seja transmitida por meio das redes
sociais ou que seja realizada uma parceria com a EAD para essa transmissão,
assim seria possível se aproximar dos alunos e egressos, inclusive para
aproximá-los da ferramenta para os cursos que serão ofertados na modalidade
EAD. A professora Waléria Rodovalho disse que a DAPT está se esforçando para
conseguir fazer as transmissões ao vivo. Priscila Branquinho sugeriu que pode ser
realizada alguma atividade que termine em uma mesa-redonda com a participação
dos alunos e egressos. Fabiano Paiva Vieira afirmou que o evento está crescendo e
abarcando mais participantes. Waléria Rodovalho afirmou que futuramente
poderemos pedir apoio de outras instituições para apoiarem o Encontro. Marco
Aurélio solicitou que o link do formulário seja encaminhado novamente para possam
fazer as contribuições. Fabiano Paiva Vieira afirmou que encaminhará o formulário
novamente. Em seguida começaram a discutir sobre o último ponto da pauta,
expondo suas sugestões para o SIMPEEX. Priscila Branquinho, Câmpus Inhumas,
sugeriu que fosse realizada alguma atividade, que culmine em uma mesa-redonda
para a fala dos egressos. Os representantes do Câmpus Jataí reforçaram que era
muito boa a ideia da mesa-redonda. Letícia Cunha do Câmpus Goiânia Oeste
ressalta que seria mais proveitoso chamar o professor Carlos Areias no III encontro
do mundo do trabalho, já que é o evento específico de egressos. Renato Oliveira
Abreu do Câmpus Jataí afirmou que é importante contemplarmos a participação de
egressos que são servidores do IFG nos eventos, informam ainda que em Jataí há
muitos. Por fim, o professor Fabiano Paiva Vieira solicitou aos comitês locais a ata
da eleição de presidente e vice. Alguns Comitês relataram dificuldades em definir
componentes para as funções, devido à indisponibilidade dos participantes. Fabiano
Paiva Vieira sugeriu que sejam criados e-mails e grupos de Whatsapp para facilitar

a comunicação entre os membros dos comitês. Por fim, o professor Fabiano Paiva
Vieira propôs que os fosse agendada a data da próxima reunião e o grupo optou
pela data de 14/09/2018. A equipe DAPT agradeceu a participação de todos e
encerrou a reunião às 11:45.

