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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – SETEC
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Catu

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de 2019 reuniram-se em
reunião extraordinária, às 15:00, na sala 08 do Campus Catu, os(as) docentes
Carolina de Brito Oliveira, Cayo Pabllo Santana de Jesus, Célio Jesus dos
Santos, Jacson de Jesus dos Santos, Janaina dos Reis Rosado, Marcelo
Souza Oliveira, Maria Matilde Nascimento de Almeida, Társio Ribeiro
Cavalcante e Yone Carneiro de Santana Gonçalves para tratar da seguinte
pauta: 1 - Eleição para compor os membros docentes do colegiado do curso a
fim de que atenda ao disposto no Regimento Geral da Pós-Graduação do IF
Baiano em seu Título II, Capítulo III, Art. 15; 2 - O que houver. Ao tratar da
eleição para compor os membros docentes do colegiado do curso, o
coordenador lembrou que essa nova convocatória fez-se necessária em razão
dos presentes na última reunião terem entendido por bem realizar uma nova
eleição dia 22 de maio de 2019 (hoje) de maneira a possibilitar uma renovação
nas discussões e ideias do colegiado através da representatividade de um dos
novos professores que recentemente ingressaram ao quadro efetivo do curso.
Introduzida a questão, o coordenador do curso solicitou que os interessados
em compor o quadro do colegiado se manifestassem, ocasião em que
mostraram interesse as professoras Carolina de Brito Oliveira, Janaina dos
Reis Rosado e Maria Matilde Nascimento de Almeida. Foi realizada a votação e
as candidatas foram eleitas por unanimidade. O coordenador informou ainda
que a representante discente, escolhida por seus pares, foi a aluna Vânia Silva
da Rocha. No tópico “o que houver” o coordenador levou ao conhecimento do
colegiado a solicitação do discente Luiz Mário Oliveira da Motta Coelho, da
turma de 2017, solicitando prorrogação do prazo de defesa. O coordenador
exibiu as comunicações formais enviadas aos alunos e seus respectivos
orientadores nos dias 23 de maio e 19 de setembro de 2018, informando que o
último dia possível para a defesa dos alunos da turma de 2017, considerando
que a última aula foi no dia 21/04/2018, era 20/10/2018. Foi lido o Art. 22, § 1º
do Regulamento dos Cursos de Especialização Lato Sensu do Instituto Federal
Baiano, o qual explicita que o aluno deverá encaminhar à Coordenação do
Curso no mínimo 03 (três) exemplares da Monografia junto com o formulário
para apresentação, no prazo máximo de 06 (seis) meses, após a conclusão
dos Componentes Curriculares da estrutura do Curso. Os membros do
colegiado presentes à reunião não encontraram amparo legal que
possibilitassem a prorrogação do prazo solicitado, indeferindo assim a
solicitação do discente. Ainda no tópico “o que houver”, visando uma maior
transparência às deliberações do colegiado, o coordenador sugeriu que as atas
das reuniões de colegiado passem a ser disponibilizadas na web - sugestão
acatada pelos presentes. Por fim, no último item a ser discutido no tópico “o
que houver”, o coordenador informou que atualizará a lista de e-mail do
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colegiado do curso para que agora contenha apenas a nova composição do
colegiado e perguntou se os presentes tinham alguma objeção, ocasião em
que todos consentiram. Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a
reunião e lavrada ATA assinada pelo Coordenador do Curso e pelos demais
membros do colegiado presentes na reunião.

Documento original assinado e disponibilizado na coordenação do curso.


