MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS ITUMBIARA

ATA DA 06a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE ÁREAS
ACADÊMICAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS – CÂMPUS ITUMBIARA (IFG). Ao vigésimo quarto dia do
mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de reunião virtual do Google Meet, pelo
link meet.google.com/yqh-hhif-zyn, realizou-se a 06ª Reunião do Conselho Departamental, estando presentes os
membros que seguem assinados nesta ata, em cumprimento da seguinte pauta: 1) Análise dos processos dos
docentes inscritos no Edital nº 13/2020, que trata de licença para capacitação docente (afastamento para
cursar pós-graduação stricto sensu). O Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas, professor Jucélio Costa
de Araújo, inicia a reunião cumprimentando a todos e explica que a reunião foi convocada para fazer a análise dos
processos dos docentes inscritos no Edital nº. 13/2020,com o intuito de estabelecer a pontuação e a classificação
dos docentes que se candidataram para as 02 (duas) vagas ofertadas para afastamento das atividades acadêmicas
para cursar Pós-Graduação stricto sensu a partir de Março/2021. Para este edital, protocolaram processo
pleiteando a licença capacitação os seguintes docentes do DAA/Itumbiara: Daniela Oliveira dos Santos, processo
nº 23376.000629/2020-49, Luciene Correia Santos de Oliveira, processo nº 23376.000627/2020-50, e Ricardo
Soares de Oliveira, processo nº 23376.000626/2020-13. Os processos dos candidatos foram distribuídos a três
grupos constituídos pelos membros do CONDEP para serem analisados, com base nos critérios de pontuação
definidos na Tabela de Pontuação do Regulamento de Autorização de Afastamento de Servidores do IFG para
Pós-Graduação stricto sensu, anexa ao Edital nº 13/2020. O Grupo 1 foi constituído pelos conselheiros João Paulo
Victorino Santos (na reunião, foi substituído pelo seu suplente, Hugo Xavier Rocha), Juliana Moraes Franzão,
Cláudio Roberto Pacheco e Breno Andrade Castilho, que fizeram a análise do processo da professora Daniela
Oliveira dos Santos. Do mesmo modo, o Grupo 2, constituído pelos conselheiros Fernando dos Reis de Carvalho,
Fernanda Hein da Costa, Leonardo Magalhães de Castro (ausente na reunião) e Marcos Antônio Arantes de
Freitas, analisou o processo da professora Luciene Correia Santos de Oliveira. Por último, o Grupo 3, constituído
pelos conselheiros Jucélio Costa de Araújo, Victor Regis Bernardeli, Gláucia Aparecida Andrade Rezende
(ausente na reunião) e Bruno Gabriel G. L. Zambolini Vicente, fez a análise do processo do professor Ricardo
Soares Oliveira. Cada grupo apresentou ao Conselho os resultados da pontuação de cada candidato conforme
critérios estabelecidos no edital supracitado, analisando junto aos conselheiros eventuais dúvidas que surgiram
durante as respectivas análises, com algumas deliberações nos processos. Após análise e concordância de todos,
o resultado obtido foi:
Professor

Pontuação

Luciene Correia Santos de Oliveira

91,25

Daniela Oliveira dos Santos

83,75

Ricardo Soares de Oliveira

72,00

Jucélio explica que, após a divulgação do resultado parcial, foi previsto no edital um prazo para abertura de
recursos contra este resultado pelos candidatos e que, havendo recursos, será convocada Reunião Extraordinária
do Conselho para sua análise e deliberação, para a divulgação do resultado final. O presidente do conselho
agradece a participação de todos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 06ª reunião do Conselho
Departamental do IFG - Câmpus Itumbiara, na qual eu, Gilmar Rodrigues Morais, Assistente em Administração,
lavro a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes na reunião.
Nome do (a) Servidor (a)

Assinatura

Ana Paula Araújo Martins

(Assinado Eletronicamente)

Breno Andrade Castilho

(Assinado Eletronicamente)

Bruno G. G. L. Zambolini Vicente

(Assinado Eletronicamente)

