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ABERTURAABERTURA

Aos dezesseis de junho de dois mil e vinte um, às nove horas, através da plataforma Google

Meet, reuniram-se ordinariamente para  Sessão extraordinária, os membros do Colegiado do

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso, Campus Bela Vista, conforme convocação prévia e lista de presença anexa. O Chefe de

Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, Paulo Sesar Pimentel Deu abertura a reunião agradecendo

a todos por terem respondido a convocação destacando o nomes dos presentes.

PAUTAPAUTA

1 - Informes Gerais1 - Informes Gerais

Primeiro informou que não houve reunião do colegiado anteriormente por causa da formatação do

colegiado e a necessidade de uma portaria por isso o volume de reuniões em junho, por conta do horário

fizemos alterações e agendamos as reuniões extraordinária sendo que a de dia vinte cinco foi alterada

para quarta feira dia vinte e três para atender a maioria. A professora Daryne  está representando a

professora Elaine Coringa coordenadora do Mestrado e representando a secretaria a servidora Isabela.



Temos duas pautas a minuta do regimento interno do colegiado que já foi discu da em dois mil e

dezenove e não foi publicada, assim após uma nova avaliação e aprovação mandaremos para essa

publicação, também discu remos questões relacionadas ao regulamento didá co, Paulo informou que

pediu antes que levantassem os pontos que devem ser analisados embora saiba que não terminariam em

apenas uma reunião para a próxima reunião já ficou sugeridas as questões das adequações que as

coordenações estão realizando por conta do trabalho remoto, que já estão acontecendo. Abriu para os

presentes a oportunidade de acrescentar algo

2 - Ordem do Dia2 - Ordem do Dia

Não havendo nada a acrescentar, deu início a discussão sobre a minuta com a leitura do mesmo e

manifestação dos membros nos pontos que acreditassem necessários ajustes. Deu início a leitura dos

ar gos e pediu atenção ao ponto referente a composição do colegiado. Destacou a coordenação de

Pesquisa e Extensão, além da de Laboratório e Pedagógica. Disse que é importante manter essa

especificação DEPEX. Falou a respeito do membro da equipe mul profissional e que a servidora Vanessa

estava com acúmulo de funções pois também está como coordenadora, considerou a necessidade da

votação da equipe mul profissional para a votação de seu representante. Carolina ques onou a

nomenclatura do documento do colegiado do departamento e o impasse da mudança do organograma e

vê que é importante o colegiado ser formado por esses três pilares e sugeriu mudar a nomenclatura,

mantendo as três esferas para debater os procedimentos, os processos, os programas, as ações e tudo

relacionado. Paulo então marcou a proposta da Carolina de mudança na nomenclatura e decidiu abrir

para votação para mudar a nomenclatura do documento para Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Perguntou se alguém gostaria de se manifestar. Vanessa Costa Gonçalves Silva:  Se manifestou com

relação à mudança, ques onando como seria resolvido os casos quando houvesse demanda da pesquisa

ou da extensão, como ficaria?  Paulo Sesar Pimentel lembrou que esses setores con nuam fazendo parte

do colegiado e que até mesmo foram convocados para a reunião. E destacou que  se houver uma

demanda da pesquisa ou da extensão que extrapole o interno e precise de uma decisão colegiada hoje o

espaço para essa decisão colegiada é esse esse colegiado aqui é o colegiado de departamento no

momento. Com a mudança da nomenclatura  teríamos apenas o Ensino , a pesquisa e a extensão sairiam

provavelmente e teriam que criar outro colegiado. Carolina Balbino Garcia dos Santos contribuiu dizendo

que a proposta seria somente a mudança de nomenclatura, que sua proposta seria con nuar com o papel

que o colegiado já tem, que o colegiado deveria ser alguma coisa po o CONSEP é para Reitoria para

trabalhar realmente associação do ensino pesquisa e extensão que é uma uma linha que realmente a

gente precisa avançar bastante no campus.  Daryne Lu Maldonado Gomes da Costa concordou com a

Carol lembrando o tempo que fazia parte do colegiado e que havia essa formatação com o coordenador

de extensão coordenador de pesquisa par cipando  e que não acha que são tantas demandas dessas

coordenações a ponto de sobrecarregar o colegiado, que seria muito mais trabalhoso a ins tuição

trabalhar com três colegiados dis ntos  do que trabalhar com esse colegiado único . Lembrou também

que precisamos trabalhar questões relacionadas à curricularização da extensão curricularização de

pesquisa, então a seu entendimento é muito importante trabalhar juntos. Paulo Sesar Pimentel perguntou

se alguém mais queria se manifestar. Não havendo manifestações adicionais colocou em votação a

con nuação do colegiado unificado. Não houveram votos contrários nem abstenções. Prosseguiu para o

item dez, lembrou que na composição do colegiado há um membro do departamento de administração e

planejamento que é o chefe do DAP, Rodolfo Sarat,  que essa par cipação de um servidor do DAP foi

parte de uma ampla discussão se deveria ou não ter representante do departamento de administração da

forma como está escrito, que ele poderia designar alguém para par cipar das reuniões.  Daryne Lu

Maldonado Gomes da Costa destacou que esse representante não terá direito a voz e voto , que sua

sugestão seria re rar ele do inciso e deixar somente no parágrafo que um servidor indicado pelo chefe do

departamento de administração e planejamento seria convidado a par cipar do colegiado com função

consul va sem poder. Destacou que o servidor indicado no item onze iria auxiliar o colegiado. Só que lá

estava elencando que nha direito a voz e voto, logo poderia remover o item onze e colocar na redação

desse parágrafo quinto, que será convidado um servidor representante do departamento de

administração e planejamento designado pela chefia deste departamento com função consul va sem

poder de voto. Como não houve manifestações com relação a alteração Paulo fez os ajustes apontados

pela professora Daryne. Passou então para o ar go quarto: ‘em caso de vacância o respec vo suplente ou

representante assumirá a posição do tular das atribuições, nada a modificar nesse ar go. Passou para o

próximo ar go que destaca as competências do colegiado do Departamento de Ensino, Pesquisa e

Extensão  compete ao colegiado, dentre essas propor e dar orientações ao chefe do departamento de

ensino pesquisa e extensão sobre a criação expansão modificação e ex nção de cursos e apreciar e

aprovar os planos de trabalho das coordenações pertencentes ao departamento apreciar e aprovar sobre

as a vidades dos docentes constantes do plano individual de trabalho Pit. Neste ponto relembrou que há

no campus oitenta e dois docentes, dos quais  já está no processo de avaliação dos Pits,  e que não existe

nenhuma obrigatoriedade de que os Pits passem pelo colegiado. Mas que se o colegiado julgar entretanto

importante esses seriam subme dos a avaliação do colegiado que demandaria pelo menos uma semana



inteira de trabalho. Carolina Balbino Garcia dos Santos perguntou sobre se quando  o professor submete o

seu Pit não é possível submeter também aos coordenadores de pesquisa extensão, porque dessa forma

eles poderiam avaliar o que é da sua competência. Paulo Sesar Pimentel concordou que seria uma ideia

interessante relembrando que é um trabalho realizado já com as progressões que são encaminhadas pela

gestão de pessoas. Logo poderia se estabelecer isso como método no caso dos Pits e dos Rits, seria uma

possibilidade. E aí é a revisão seria feita por todos e todas envolvidos seria uma possibilidade interessante.

Vanessa colocou que poderia ser feita uma comissão para avaliação devido a quan dade de documentos.

Paulo adiantou que par ciparia de uma reunião do Fórum de diretores de ensino e que estavam cobrando

da pró-reitoria essa reunião já há algum tempo e ela vai acontecer. Dessa forma solicitou que essa

discussão ficasse para depois dessa reunião. Paulo disse que se poderia considerar nesse momento é se

vocês concordam em esperar para termos uma discussão sobre o Pit e o Rit após a reunião no fórum

amanhã quando eu vou fazer o repasse do que foi discu do e do que é orientação da pró-

reitoria.Relembrando que foi discu do isso no úl mo colegiado sexta-feira passada e eu vou avaliar esta

leva de PIT de dois mil e vinte um barra um. Pediu para quem fosse contrário se manifestasse assim como

quem se abs vesse. Não houve manifestação contrária nem abstenções. Perguntou então se seria

man do o inciso cinco seria man do ou não, e que sua proposta seria avaliado um caso o diretor de

ensino ou alguma coordenação julgue necessário, mas avaliar um plano de trabalho. Marcos Sousa Rabelo

destacou que se fosse criada a comissão não precisaria estar no colegiado a necessidade de avaliar.

Carolina Balbino Garcia dos Santos concordou com a comissão, mas destacou que caso a pessoa se sinta

prejudicada ou queira recorrer na decisão dessa comissão que Instância ele vai procurar? Daryne sugeriu a

apreciação e aprovação por meio de comissão própria havendo discordância seria levado ao colegiado.

Paulo Sesar Pimentel sugeriu então a mudança do ponto discu do conforme proposto e colocou para

votação caso alguém quisesse se manifestar contrário. Não havendo manifestação contrária, foi feita a

mudança. Daryne colocou que o inciso três não faz parte das atribuições do colegiado, mas sim da

comissão do PDI, sobre propor e dar orientações sobre a criação , expansão, modificação e ex nção de

cursos pois em reunião da comissão do PDI foi esclarecido que qualquer alteração com relação a criação é

modificação ou ex nção de cursos nha que estar prevista no plano de desenvolvimento ins tucional .

Paulo Sesar Pimentel ques onou que os verbos usados ali propor e dar orientações seriam na na premissa

de começar uma discussão que pode ser levada a outras instância, porém Daryne Lu Maldonado Gomes da

Costa respondeu que acha que a proposição ela tem que ser feita por meio do PDI  porque você pode

propor um curso e às vezes ele não não vai ser criado por meio do PDI, mas o ele tem esse papel de

proposição justamente talvez re rar o propor e colocar dar orientações.  Carolina Balbino Garcia dos

Santos levantou a questão de se confrontar com que está escrito no regulamento didá co. Que fala a

respeito da ex nção a par r do NDE e do Colegiado do curso. Que deveria avaliar o regulamento.. Então o

colegiado de departamento pesquisa de extensão atuaria como intermediador, por isso não receberia

essa demanda para passar por uma  para comissão de pesquisa e desenvolvimento ins tucional. Daryne,

escreveu que todos os cursos a serem ofertados pelos campi do IFMT exceto os cursos de ofertas especiais

deverão ter previsão em seu plano de desenvolvimento ins tucional com jus fica vas apresentadas a

Reitoria a Prodin a Proad e a diretoria sistêmica de gestão de pessoas para avaliação de viabilidade os

cursos não previstos no PDI deverão ser encaminhados, inicialmente para a deliberação. A ex nção como

a Carol falou isso começa do do Nde e do colegiado de curso e pode passar no colegiado de

departamento, mas tem que ficar claro que não cabe somente a esse colegiado essa discussão. Paulo

Sesar Pimentel sugeriu então deixar apenas como orientar no texto. Entraria o caráter consul vo não

caráter delibera vo. E aí  o chefe de departamento leva para as demais instâncias com orientação do

colegiado, mas não com decisão do colegiado. Pediu a opinião dos demais se dessa forma ficaria correto. E

os membros concordaram. Avançou então para próximo: ‘Analisar e aprovar as a vidades de ensino

pesquisa e extensão. analisar e propor as ações de assistência estudan l no âmbito do propor

regulamentações para as ações de ensino pesquisa e extensão orientar sobre procedimentos

administra vos do departamento de ensino pesquisa e extensão apreciar deferir ou indeferir o mérito

para a concessão de diárias. Deliberar sobre o mérito de solicitação de compra de material e ou serviços

para os para o campus bem como equipamento de so ware ou hardware para o uso do departamento de

ensino pesquisa e extensão parágrafo único as atribuições acima representam um qual exemplifica vo

podendo ser acrescentadas ou suprimidas sempre em conformidade com regulamento didá co da

ins tuição e toda e qualquer outra regulamentação ou legislação superveniente.  Perguntou se alguém

gostaria de se manifestar. O professor Xisto Rodrigues de Souza pediu que retornasse no ponto que trata

da criação e ex nção de cursos. Declarou que em relação ao item considerado, ficou preocupado, se a

redação iria cobrir situações relacionadas a criação de curso de acordo com uma demanda que surge,

específica e imediata, de uma parceria com o IFMT. Se esses casos fossem contemplados. Disse que

achava que o colegiado do departamento poderia ter autonomia para definir isso, e em casos de ex nção,

por exemplo de cursos que depois de dois três anos não tem demanda .Ques onou se  a redação como

ficou ela cobriria essas condições, que não seriam as inusitadas, não esperadas. Paulo Sesar Pimentel:

então explicou que no parágrafo único de termos que decidir sobre determinado curso com uma previsão

já do PDI, entraria. Então se houvesse um caso como apresentado  esse parágrafo daria ao colegiado

condições de discu r extraordinariamente essa questão se nós não es vermos entrando em conflito com

o PDI entrando em conflito com o regulamento didá co. Xisto Rodrigues de Souza concordou com a



colocação. Destacou a questão de inserção de pauta fora de período es pulado que seria de forma

cole va votada a aceitação ou não da mesma. Com relação ao registro da ata e período para isso  Carolina

Balbino Garcia dos Santos disse que sua dúvida sobre a questão da questão do gênero lá é se precisa ser

necessariamente uma secretária se não poderia ser um secretário. Paulo Sesar Pimentel respondeu que

poderia, e pediu para que o prazo fosse alterado. Carolina Balbino Garcia dos Santos concordou na

alteração do prazo diante do volume de trabalho e seria uma das minhas sugestões de aumentar esse

prazo mas, questionou que o prazo do artigo dezoito se referia ao prazo para leitura e correção não dá pra

assinatura.  Paulo Sesar Pimentel explicou que nesse  caso a ata teria que estar escrita, ela teria que estar

transcrita. Carolina Balbino Garcia dos Santos colocou que já que no Suap não há a opção de que mais que

um servidor faça a revisão que então fosse mandada para o e-mail .Daryne Lu Maldonado Gomes da Costa

informou que  mesmo que só uma pessoa possa revisar no Suap todo mundo tem acesso para fazer a

leitura do documento se ele é classificado como público. Então o que pode ser feito é você copiar o link

daquele documento e colocar no corpo do e-mail para que as pessoas leiam no Suap. E aí elas podem fazer

os apontamentos por e-mail. Paulo Sesar Pimentel: Avisou que iria pedir a servidora Elaine para se

manifestar já que que seria quem faria a ata. Elaine Cristina de Lima Pinto expôs que quando o documento

está em rascunho no Suap, mesmo sendo público, às vezes não fica visível somente após concluído.  Paulo

concordou e sugeriu que quando recebesse o documento encaminharia para todos. Daryne Lu Maldonado

Gomes da Costa disse que  na pós quando a gente faz Ata ela compar lha assim e todo mundo consegue

ver mesmo eu não concluindo. Paulo Sesar Pimentel  então disse que seria feito o teste para encontrar a

melhor maneira, foi colocada a questão de tempo para confecção da ata e acordado em sete dias em

casos de não urgência de alguma decisão e dois dias em caso de decisão urgente. Considerou então o

 ar go dezoito sobre alterações após a reunião, a ata será disponibilizada aos membros do colegiado para

possíveis correções, porque disponibilizada aos membros do colegiado para possíveis correções, em até

dois dias úteis após o recebimento da versão formatada da ata os membros que se fizeram presentes

devem se manifestar sobre alterações da ata, a não manifestação será considerada como anuência do

membro que se fez. A ata só poderá ser alterada com base em solicitação de membro que se fez presente

na reunião as correções deverão ser enviadas por e-mail indicando o número da linha.  Manteve essa

parte do ar go dezoito e deu prosseguimento no Ar go dezenove sobre o fim do prazo para envio das

correções, sugerindo que fosse re rada a parte em que diz que a Ata será impressa pois as Atas agora são

via Suap. Foi confirmado que a Ata no Suap fica arquivada.  Carolina Balbino Garcia dos Santos falou da

importância em se papel, mas colocar que deve se colocar o nível de acesso público. Paulo Sesar Pimentel

concordou e fez as alterações no ar go dezenove.Daryne Lu Maldonado Gomes da Costa disse que seria

bom verificar com o arquivista sobre essa necessidade de arquivamento do Poder Execu vo Federal

lembrando do exemplo do diário de classe que se tem a obrigatoriedade de imprimir. Paulo Sesar

Pimentel disse que  alguns campi já não estão mais imprimindo, os Diários são compar lhados via drive e

depois da ciência são arquivados apenas eletronicamente. Mas que mesmo assim iria  verificar com o

Ramon. Isabela Cris na do Carmo disse que seria interessante também guardar as Atas no Drive do

departamento mesmo que não faça a impressão porque facilitaria quando  preciso encontrar o

documento, e deu exemplo da secretaria, que isso ajuda na hora de se ter acesso de se fazer consulta.

Paulo Sesar Pimentel concordou com  Isabela que realmente pode facilitar e como poderia ser feito. Pediu

a manifestação sobre as alterações realizadas. Não havendo manifestações entrou na parte das

deliberações, fazendo os ajustes conforme alterações realizadas no ar go terceiro Inciso nono. Perguntou

se havia oposição à re rada do item das deliberações e não houve oposição. Paulo Sesar Pimentel:

destacou que no ar go vinte um  o voto poderá ser favorável ou desfavorável não havendo o voto em

branco mas podendo haver abstenção. Lembrando que a diferença do branco para abstenção é que a

abstenção é uma manifestação expressa eu me abstenho no caso do branco, eu fico em silêncio. Daryne

levantou a questão da  parte interessada não poder votar. Paulo então verificou como poderia ser

colocada essa informação. Daryne Lu Maldonado Gomes da Costa sugeriu colocar em outro parágrafo

parágrafo único vira parágrafo primeiro e faz um parágrafo segundo falando que a parte interessada não

tem direito a voto.Paulo Sesar Pimentel: Destacou o parágrafo dois onde diz que se a parte interessada

esteja par cipando da reunião não poderá votar, disse que é um ponto polêmico pois em outras

instâncias pode acontecer da parte interessada votar. Mas a decisão seria feita em conjunto, embora

considerasse interessante que a parte interessada não vote. Deixou então que os membros do colegiado

se manifestassem se discordavam, não havendo manifestação. Deu con nuidade no ar go ar go vinte e

quatro que destaca que: ‘as decisões do colegiado do departamento tem como obje vo representar as

necessidades da ins tuição do departamento em respeito à legislação e regulamentos vigentes as

decisões do colegiado são passíveis de recurso pelos seus interessados a comunicação será feita via

despacho no processo e seu interessado será comunicado exclusivamente via e-mail no endereço

eletrônico registrado” lembrou que agora os processos não são mais sicos e sim através do Suap e que

deveria se acrescentar a comunicação através desse meio. Porém perguntou se alguém se opunha a essa

alteração. Não houve manifestação contrária ao acréscimo. Informou que então seria regra  que quando

chegam os processos o recurso da decisão do colegiado deverá ser encaminhado para os seus seus

interessados e que decorridos depois no prazo de dois dias úteis após sua ciência só serão considerados

recursos que apresentam justificativas ou agrega em fatos novos as solicitação os recursos manifesta em si

a qualquer momento o recurso interposto será apresentado aos membros do colegiado para que profira



nova decisão ou mantendo a decisão já proferida por meio. Perguntou se achavam interessante colocar

via Suap nessa parte do texto também. Como ninguém se manifestou foi acrescentada a informação.

Disse que seria considerada a forma como se faria o registro dos votos dos membros do colegiado com

relação aos processos. Que o interessado seria comunicado através do e-mail e também pelo Suap.

Levantou a questão da palavra Chefe do departamento considerando-a  agressiva e violenta, preferindo  a

palavra diretor do departamento e que iria ver a possibilidade da alteração desta. Finalizando essa parte

citou o ar go vinte oito onde se considera que: ‘ casos omissos serão apreciados pelo colegiado do

departamento de ensino pesquisa e extensão encaminhados à direção geral, o presente Regimento

poderá ser modificado a qualquer tempo mediante proposta conjunto de pelo menos dois membros do

colegiado do departamento e para apreciação e posterior aprovação pelo colegiado do departamento e

homologação da direção Geral do campus. As decisões do colegiado norteado por este regulamento

poderão ser revistas pelo colegiado em úl ma instância pela direção Geral do campus o presente

Regimento entra em vigor após sua aprovação e homologação pela direção geral por meio de portaria

específica.’ Paulo pediu desculpa pela demora, no entanto disse que achou importante a leitura do

documento todo. perguntou se alguém gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação avisou que

faria a revisão do texto e posteriormente solicitaria a assinatura de todos via Suap e encaminharia o

documento para o gabinete pedindo a assinatura do diretor geral e a portaria nesse caso seria a

homologação, que depois será postado no nosso site. Lembrando que o documento pode ser alterado

sempre que necessário avisou que tentaria encaminhar também por e-mail a todos os servidores e a todas

as servidoras do campus, mas só após a publicação da portaria . Perguntou novamente se alguém gostaria

de acrescentar ou alterar ou sugerir qualquer questão relacionada. Isabela Cris na do Carmo perguntou a

respeito do ar go 19 onde fala a respeito da ciência do interessado no processo e se não seria

interessante por um prazo para o solicitante da ciência.  Paulo Sesar Pimentel disse que  no caso da

ciência via Suap podemos estabelecer e que isso poderia ser acrescentado  nesse parágrafo único que o

despacho do colegiado será anexado ao processo e seu solicitante será convocado a dar ciência em até

dois dias úteis, declarou que é importante deixarmos muito claro o prazo. Lembrou que pediu ciência de

vários servidores várias servidoras usando esse recurso do Suap e funcionou perfeitamente, pois você

estabelece o prazo e a pessoa responde. Retomando a questão da nomenclatura de Chefe de

departamento. Carolina expôs sua preocupação pela necessidade de acompanhar o regimento interno

pois o cargo não é diretor de ensino, que deve estar de acordo com a CD.  Vanessa Costa Gonçalves Silva

colocou que o regulamento didá co traz as duas nomenclaturas: chefe de ensino barra diretor de ensino.

Mas Carolina Balbino Garcia dos Santos relembrou que depende da categoria de CD do campus o que foi

apoiado por Daryne. Paulo Sesar Pimentel reconheceu que o cargo é de é chefe, embora quisesse que

fosse diferente. Destacou que disponibilizaria o documento via Suap para leitura de todos e assinatura.

Mas antes avisou que colocaria para votação. Xisto Rodrigues de Souza:  destacou a necessidade de fazer

correções no corpo do documento com relação à numeração de parágrafos. Paulo Sesar Pimentel aceitou

a sugestão dizendo que seria realizada posteriormente essa correção da escrita do documento mas que no

momento seria subme do para aprovação o documento como um todo. Explicou como seria o

procedimento e abriu para votação de aprovação ou não da minuta informando que na segunda-feira

encaminharia a mesma no e-mail para correções. Avisou que votaria ao final, pois o voto do chefe do

departamento tem peso caso ocorra um empate. Após dar o tempo necessário foi constatado que por

unanimidade a minuta do Regimento do Colegiado foi aprovado. Informou que por conta do tempo

avançado não seria possível analisar a segunda pauta que seria transferida para reunião do dia vinte e três

de junho  que seriam discu das questões relacionadas ao ensino remoto e adaptações que foram feitas

durante esse período . Finalizou a reunião agradecendo a todos os presentes, lembrando que o volume de

trabalho tem sido grande mas que todos estão contribuindo para realização do mesmo.

3 - Deliberações3 - Deliberações

Deliberou-se pela aprovação da minuta de Regimento do Coelgiado de Departamento, com link a ser

enviado, por e-mail para todos e todas presentes, a fim de que haja correção de algo, sem alteração do

sen do, na segunda, dia 21 de junho de 2021. Na terça, todos e todas devem assinar o documento no

Suap e ele será encaminhado à Direção Geral para homologação e publicação. Deliberou-se, também,

pela manutenção de reunião do colegiado no dia 23 de junho de 2021 

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

Não havendo mais nenhum ponto a ser discutido, o diretor de ensino encerrou a reunião.
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