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9. Geusa da Purificação Pereira – Serrinha/Docente
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AUSÊNCIA
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A.  Informes Gerais:
A Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Coopera vas,
Professora Dr.ª Ta ane Tagino Comin, deu início à reunião extraordinária,
jus ficando a urgência para deliberação das demandas que não puderam ser
apreciadas na reunião agendada para 18 de março de 2020 e que precisou ser
cancelada devido à suspensão das a vidades presenciais no Campus Serrinha.
Então, foram apresentados os pontos de pauta:
1) Eleição de novo(a) coordenador(a) para o curso;
2) Atualização da composição do Núcleo Docente Estruturante;
3) Subs tuição de representantes discentes no Colegiado;
4) Solicitação do Prof. Davi para permanência no Colegiado;
5) O que ocorrer.

 

B. Ordem do dia 

1. Eleição de novo(a) coordenador(a) para o curso

Ta ane explicou a necessidade de eleição referente à Coordenação do Colegiado, tendo em vista a
data de publicação de sua portaria (vinte e três de março de dois mil e dezoito) no Diário Oficial da
União e o Art. 6 do Regulamento do Colegiado, que estabelece o mandato de dois anos, sendo
permi da uma recondução. Explicou que, inicialmente, não nha interesse em permanecer por mais
um mandato. Contudo, em janeiro se comprometeu com a Direção Acadêmica, no sen do de
con nuar por mais um período, tendo em vista o processo de reconhecimento do curso. Dando
con nuidade, consultou os colegas sobre o interesse em assumirem a Coordenação do Curso nesse
momento. Nenhum docente manifestou interesse. Os Docentes, Técnica em Assuntos Educacionais e
representantes discentes concordaram com a recondução, considerando a qualidade do trabalho que
vem sendo desenvolvido pela Coordenadora atual, bem como as implicações que uma mudança
poderia ter no processo de reconhecimento do curso e nas a vidades que já estão em andamento.

Decisão: Ta ane disse que poderia con nuar na Coordenação do Curso até o momento do
reconhecimento pelo MEC (Ministério da Educação), sugerindo que essa função seja rediscu da após
conclusão dessa etapa.

2. Atualização da composição do Núcleo Docente Estruturante

Ta ane explicou que no dia vinte de abril de dois mil e vinte completará dois anos da emissão da

portaria do NDE que designou os docentes Antônio César, Márcia e Márcio como membros. De

acordo com o regulamento, é necessário que seja consultado o Colegiado para verificar se há

interessados em ingressar no NDE ou solicitar recondução dos atuais membros. Falou da necessidade

de subs tuição da Professora Suellen, afastada em virtude da conclusão do doutorado,  o que ensejou

a publicação de nova composição, através da Portaria Nº 11 de vinte de fevereiro de dois mil e vinte.

Por meio dessa Portaria, a Professora Ginalva ingressou no NDE, em subs tuição à Professora

Suellen. Os membros atuais decidiram permanecer e os professores Erasto Viana Silva Gama, Heron

Ferreira Souza e E ene San ago Carneiro se colocaram à disposição para se somarem ao Núcleo

Docente Estruturante do Curso. Todos os membros do Colegiado concordaram, relevando que

seria cumprido o inciso I do Art. 4º do NDE, pois seis dos oito docentes (setenta e cinco por

cento) possuem mestrado ou doutorado (pós-graduação stricto sensu). 

Decisão: A composição do NDE, após a publicação de nova portaria será a seguinte: Antônio César

Souza dos Santos, Erasto Viana Silva Gama, E ene San ago Carneiro, Ginalva Jesus de Carvalho,

Heron Ferreira Souza, Márcia Eliana Mar ns, Márcio Rodrigo Caetano de Azevedo Lopes e Ta ane

Tagino Comin.



3. Subs tuição de representantes discentes no Colegiado

Ta ane explicou que a Representação Estudan l se enquadra como A vidade Complementar de

Extensão, computando carga horária  de dez horas até o limite de três semestres. Disse que algumas

subs tuições foram realizadas, através da Portaria N.º 89, de cinco de dezembro de dois mil e

dezenove e recordou que o prazo máximo de permanência para discentes é de dois anos, estabelecido

pelo Parágrafo Único do Art. 3º, do Regulamento do Colegiado. Relatou que consultou os quatro

discentes da turma de 2018.1, que estão completando um ano e meio no Colegiado, e eles concordam

em antecipar a subs tuição, de modo a oportunizar a outros discentes o desenvolvimento das

a vidades de Representação Estudan l, uma vez que já computaram a carga horária máxima. A

estudante Ítalla, da turma de 2019.1, pediu para ser subs tuída por questões de trabalho, de modo

que, da composição atual, apenas a estudante Elaine de Lima Santos permanecerá. Diante disso,

Ta ane informou que consultou as turmas através dos respec vos grupos de whatsapp, definindo que

cada uma deveria apresentar um tular e um suplente, chegando-se à seguinte composição: Turma

2018.1 – Maria Souza Lima (Titular) e Edinalva Oliveira Mota (Suplente); 2019.1 – Alisson Lima

Rodrigues (Titular) e Elaine de Lima Matos (Suplente); 2020.1 – Josenilda dos Santos Anunciação

(Titular) e Islane Silva Moura (Suplente). Ta ane reforçou a importância da par cipação efe va dos

Representantes Discentes, levando o posicionamento das turmas para as reuniões do Colegiado, bem

como sendo porta-vozes das discussões, para que as turmas aprofundem o conhecimento sobre o

curso, seu funcionamento e deliberações, pois a desinformação tem impactado nega vamente nas

avaliações do Curso feitas pela Comissão Própria de Avaliação, e isso certamente comprometerá o

reconhecimento do curso. O Colegiado discu u o perfil das turmas, a necessidade de se repensar a

forma de ingresso, a importância de realizar ações que ajudem na construção da iden dade do curso,

na oportunização de palestras, debates e ações de estágio, que possibilitem o estreitamento com as

perspec vas de trabalho e as vivências prá cas. Foram apresentadas algumas propostas, dentre elas,

a con nuidade da Feira de Economia Solidária realizada nos úl mos dois anos. Avaliou-se brevemente

sua edição anterior e formou-se um Grupo de Trabalho (GT) que deverá encaminhar as a vidades

referentes à realização desse evento em 2020 e outras demandas para fortalecer o curso e auxiliar na

reta final para seu reconhecimento pelo MEC. Esse GT será composto, inicialmente, pelos docentes:

Márcio Caetano, Márcia Eliana, Heron Ferreira, Geusa da Purificação, Maria Auxiliadora e Le cia

Caribé; e pelas Representantes Discentes: Maria Clara, Elisabeth e Eliana. Ta ane solicitou que os

representantes discentes mobilizem outros estudantes em suas turmas, para se somarem a esse grupo

de trabalho. Sugeriu ao grupo que as a vidades tenham início, assim que o GT for formalizado.

Encaminhamentos: Serão solicitadas a publicação de portarias atualizando os representantes

discentes no Colegiado e nomeando os membros do supracitado Grupo de Trabalho. 

4. Solicitação do Prof. Davi para permanência no Colegiado

Ta ane apresentou a solicitação do Professor Davi de permanência no Colegiado do Curso, mesmo

estando em Cooperação Técnica no Campus Catu. Davi jus ficou o seu desejo de permanência, por

estar desenvolvendo projeto de pesquisa, tutorando estudantes e pelo interesse de orientar trabalhos

de conclusão de curso da turma concluinte. Ta ane explicou que o NDE consultou os regulamentes e

verificou que, para fazer parte do Colegiado, os Docentes devem estar vinculados a alguma disciplina.

Desse modo, para sua permanência tenha respaldo legal, a sugestão feita foi que ele poderia atuar

como colaborador em algum componente curricular do segundo semestre. Em seguida, o Colegiado

foi consultado e deliberou pela permanência do Professor Davi no Colegiado do Curso.

Decisão: Professor Davi permanecerá no Colegiado e alinhará posteriormente em qual componente

curricular atuará como professor colaborador, considerando que os docentes Ginalva, Heron, Márcio

e Maria Auxiliadora demonstraram interesse nessa parceria. 



5. O que ocorrer

T Resultados das avaliações dos indicadores do SINAES feitas pelo NDE e pela CPA

Ta ane contextualizou que a inclusão deste tópico na pauta se fez necessária ao considerar que o
corpo docente pode auxiliar em algumas demandas para o mizar a nota do curso, aproveitando este
período de a vidades remotas. Explanou brevemente sobre o documento do SINAES (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior) que para o reconhecimento do curso indica três
dimensões a serem analisadas (1. Organização Didá co-Pedagógica, 2. Corpo Docente e Tutorial e 3.
Infraestrutura) e que cada uma se subdivide em indicadores e no total o curso de Coopera vas terá
trinta e dois indicadores relevados para o cálculo da nota pelo MEC. Indicou que para cada indicador
apresentaria a nota ob da a par r dos ques onários da Comissão Própria de Avaliação (CPA)
aplicados para discentes e docentes nos dois úl mos anos, bem como o conceito dado pelo NDE após
análise cuidadosa dos requisitos para obtenção do conceito máximo (cinco), e a lista de documentos
exigidos pelo MEC para a comprovação. Iniciou pelo indicador 1.1) Polí cas ins tucionais no âmbito
do curso (Notas: CPA 2018 = 3,69 / CPA 2019 = 3,96 e NDE 2020 = 3) indicando a necessidade de mais
projetos de pesquisa vinculados ao curso, fato que foi enfa camente endossado pelo Professor Davi
anteriormente, e que o Grupo de Trabalho proposto poderia atuar no sen do de garan r
comprovações que adotam-se prá cas comprovadamente exitosas ou inovadoras neste quesito,
contribuindo para a obtenção de uma nota maior do que as previstas. O próximo indicador 1.2)
Obje vos do curso (Notas: CPA 2018 = 4,11 / CPA 2019 = 4,39 e NDE = 4) gerou debate sobre o trecho
"novas prá cas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso" e dentre muita
sugestões dadas para suprir este item estão: mural de fotos dos eventos e a vidades desenvolvidas,
por fólio de a vidades, elaboração de car lha para divulgação ou edição especial do Jornal IF Sisal
para divulgar as ações do curso. Após a discussão deste indicador, após quase quatro horas de reunião
ininterruptas, o Colegiado entrou em comum acordo que seria melhor interrompê-la e retomar em
nova data. Assim, os trinta indicadores restantes e outras demandas que vierem a surgir serão os
pontos de pauta para a con nuação da reunião agendada para o dia trinta de março, segunda-feira,
às catorze horas, novamente via webconferência. 

A reunião foi finalizada às dezessete horas e cinquenta minutos e não havendo nada mais a tratar, eu,
Ta ane Tagino Comin, auxiliada pelas precisas anotações da Técnica em Assuntos Educacionais
Karolyny, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.
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