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SEcRETAR|A DA EoucaçÃo pRoFtsstoNAL E TEcNoLóGtcA
rNsTtruro FEDERAL oE EDUcAçÃo, ctÊNclA E TEcNoLoctA Do sERTÃo pERNAirBUcaNo

CAMPUS PETROLINA ZONA RURÁL
DIREçAO GERAL

ATA DA t" RruNrÃo onoINÁRra»o coNSELHo Do cAMpus - coNCAMp2orS

Aos tÍeze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas reuniram-se no Gabinete
do Campus Petrolina Zona Rural, os membros do Conselho do Campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pemambucano- IF SERTÃO-PE, Campus Petrolina Zona
Rural. Estiveram pÍesentes os membros: a Presidente do Conselho, professora Jane Oliveira Perez,
AlbeÍo Bruno Alves Bispos dos Santos, Diretor de Administração e Planejamento; Andrea
Nunes Moreira de Carvalho. Diretora de Ensino; José Sebastião Costa de Sousa, Coordenador
de Extensão e Relaçôes Organizacionais; Marcelo lran de Souza Coelho, representante Docente;
Dirleide da Silva Ferreira, representante dos Técnicos Administrativos; Marcos José Ezequiel,
representante discente; professor Rodolfo de Moraes Peixoto, Coordenador de Pesquisa, Inovação
e Pós-graduação. E o representante da sociedade civil Sr. Newton Isui Maúsumoto. A professora
Jane Per.'z iniciou a reunião dando as boas vindas e informando a seguinte pauta: Aprovação e
assinatura da ata da 7u reunião; 2. Análise da proposta de implantação do curso de Pós-graduação
Latu sensu Manejo de Solo e Água. Relatoria Prof Fábio Freire de Oliveira;3. Análise da proposta
de implantação do curso de Pós-graduação Latu sensu Pós-colheita. Relatoria Profa Ana Elisa
Oliveira; 4. Análise da proposta Prêmio Aluno Destaque do Curso Ensino Médio Integrado.
Relatoria: Andréa Nunes; 5. Apresentação do planejamento do campus para 2018, custeio,
investimento e infraestrutura. Relatoria: AlbeÍo Bruno Alves Bispo dos Santos e o item 6. Informes
Gerais. l. Após a leitura da ata, foi realizado alguns ajustes, sendo posteriormente assinada pelos
conselheiros. 2. A prof Ana Elisa apresentou a proposta do curso da Pós-graduação em Pós-
Colheita, a prof Jane sugeriu incluir a disciplina de inovação tecnológica e Newton propôs que no
bloco III da grade curricular fosse dado a opção do aluno escolher entre os vegetais, frutas. mas não
foi aprovado. O proÍ" Rodolfo sugeriu 30 h para a carga horiiria do TCC. Após discussão, as
sugestões ao projeto foram acatadas. devendo ser efetivadas e posteriormente encaminhado à
PROPIP. 3. Em seguida, o proÍ" Fábio Freire apresentou a proposta de implantação do curso de Pós-
graduação Latu sensu em Manejo de Solo e Águ4 após análise foi sugerido atrelar à defesa do
TCC, o registro de submissão de artigo para publicação ou registro de produto, serviço ou processo,
esta sugestão também deverá ser estendido ao curso de Pós-colheita. Rodolfo sugeriu que fosse
acrescido à carga horária total do curso mais 60 h para o TCC. A profa Jane informou que a
servidora Graciene não pode atuar no curso como docente por ser servidora Técnica Administrativa.
A profa Andrea, também solicitou que fosse enviado um estudo de viabilidade do curso junto a
comunidade intema e externa para Diregão de Ensino. Após as sugestões, o projeto foi aprovado
devendo ser encamiúado à PROPIP para anrilise e pareceÍ. 4. Dando sequência, a profa Andréa
reapresentou o projeto do Prêmio Aluno Destaque para os discentes do Curso Médio Integado em
Agropecuiiria e explanou sobre os ajustes na pontuação. O projeto foi aprovado por unanimidade
pelos conselheiros. 5. Alberto Bruno explicou que não apresentaria o planejamento 2018 porque
necessitava de alguns ajustes, assirn, ficou remarcado para a próxima reunião em abril. 6. A profa
Jane iniciou os informes gerais comunicando que o Regimento Intemo do Conselho do Campus foi
apresentado e aprovado na reunião do Consup em fevereiro e o funcionamento do Conselho deverá
segut o disposto na resolução. A profa Jane informou que devido a necessidade de ajustes nas
norrnzrs e eígências requeridas no processo de seleção para portadores de diplomas ingressarem no
Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia e baseado nas solicitações
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do Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante NDE, a presidente do Concampus
aprovou por Ád re.ferendu as alterações em virtude de o Edital já esta em andamento. Na reunião, a
profa Jane apresentou a proposta aos conselheiros solicitadas pela Coordenação do Curso de
Enologia que ratificaram a aprovação anteríor por Ad referendu. lnÍormot também que a definição
do calendário das reuniões para 2018 ficará para a reunião de Abril após a frnalização da
distribuição dos horiírios dos professores. Após alguns todas as apresentações e discussões, a profa
Jane agradeçeu as contribuições e finalizou a reunião. Não havendo mais nada a tratar, Neire
Ferreira Yamamoto, secretiiria do Conselho de Campus, digitei a pÍesente ata que segue assinada
por mim e pelos demais membros do Conselho presentes.

Jane live
A" úáú{)"//ílB''^4' la"*40^

Z Andréa Nunes Moreira de Carvalho
Diretora de EnsinoPresi lho

Sousa
Relações

Alberto
Diretor de

ves spo dos Santos
e Planejamento

I
'i{á'ul 

"-'l.,Rodolfo de Moraes Peixoto
Coordenador de Pesquisa, Inovação e Pós-

. Graduação

l1^,u§*- l; {*r*0* [Ç
Marcelo lraü de souza"CoÉho

Representante Titular da Categoria Docente
l^*S*"J"0,

- à.=-=
J

de Extensão e
Organizacionais

Rep
va Ferreira

icos Administrativos

w?,''!
Representante Titular da Categoria Discente

NeMon Shun lti Matsumoto
Representante da Sociedade Civil

.:. (,/ 4
ll$;\"ào,tvÇaç;- N

Secretária Executiva do Cónselho do Campus
Campus Petrolina Zona Rural

lnstituto Federaldê EducáÉo, ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - campus PetÍolina Zona Ruíal
PE 647. Km 22. PISNC N-4, Zona Rural, Petrolina-PE lFone: (87) 2101-8050

www.ifsertao-pe.edu.br/czÍ.direcao@ifsertao-pe.êdu.br


