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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e dez minutos, 
iniciou-se a reunião do Conselho do Campus Petrolina do IF Sertão Pernambucano, via 
aplicativo google meet. Registrou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Fabiano de 
Almeida Marinho, Presidente, Ednaldo de Araújo Pereira, Diretor de Administração e 
Planejamento substituto, Clésio Jonas de Oliveira da Silva, Diretor de Ensino, Ericleiton 
Rodrigues de Macedo, Coordenador de Pesquisa Inovação, e Pós-Graduação, Anne Rose 
Rodrigues Barboza, Coordenadora-Geral de Extensão, Marcelo Sperotto Genaio, 
representante dos servidores docentes, Tamires Souza, representante dos discentes. 
Registramos ainda a presença da servidora Tatiane Grasielle Lopes da Silva e Maria do 
Socorro Sena, membros da comissão do Regimento Interno do Campus Petrolina e Cintia de 
Carvalho Felisberto, secretária do Conselho. A ordem do dia foi: aprovação do Regimento 
Interno do Campus Petrolina- relatora: Socorro Sena; Apreciação do Calendário 2021 – 
Relator: Clesio Jonas; Normas de uso do auditório – Relatora Cintia Felisberto; 
Apresentação de representante técnico-administrativo suplente do CONCAMPUS. - 
relatora: Maria Sueli Granja. Passou-se para análise do Regimento Interno do Campus 
Petrolina. 1ª Proposição: Mudança da Coordenação de Esporte e do NAPNE da 

Coordenação de Políticas de Assistência Estudantil para Direção de Ensino. Foi aberto um 
momento para as considerações sobre o assunto. Passou-se à votação, assim aprovado por 
unanimidade alterar o Organograma do Campus Petrolina, em que a Coordenação de 
Políticas e Assistência Estudantil ficará ligada à Direção de Ensino. 2ª Proposição: 
Desvincular a Coordenação de Estágio e Egressos da Coordenação Geral de Extensão - 
Quanto a essa pauta a Coordenação de Estágio permanecerá na Coordenação de Extensão. 
3ª Proposição: Excluir o poder de deliberação do Conselho de Classe. Passou-se algumas 
discussões. Esse Conselho entende que não deverá ocorrer mudanças, pois esse formato do 
Conselho de Classe advém da Resolução nº 45/2019-CONSUP; 4ª Proposição: Correção de 
termos técnicos e separação de atribuições que estavam misturadas no setor de saúde, 
psicologia e assistência social. Quanto a esta proposição, a solicitação seria a mudança de 
nomenclatura no Organograma do Campus Petrolina; 5ª Proposição: Alterar o prazo de 20 
dias para 30 dias da devolução de relatório de estágio corrigido à coordenação de estágio e 
egresso - Esse prazo consta no Regulamento de estágio e na organização didática do IF 
Sertão Pernambucano. Anne Rose manifestou que o prazo é institucional e que o Campus 
Petrolina não poderá fazer a alteração individualmente; 6ª Proposição: incluir entre as 
atribuições da Coordenação de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação a divulgação das 
atividades. Quanto à proposição a manifestação do Conselho foi a favor da publicidade das 
pesquisas ocorridas no Campus e estudar novas formas para publicação e divulgação. A 
Coordenação de Pesquisa, irá, juntamente com o Setor de Comunicação identificar novas 
formas para divulgação. 7ª Proposição: os laboratórios didáticos ficarem sob a supervisão 
das Coordenações de Curso. Passou-se a discussão do assunto. Ás dez horas de cinquenta e 
seis minutos registrou-se a presença da Conselheira Maria Sueli Granja, representante dos 



técnicos administrativos. Proposta de votação: modificar no Organograma a nomenclatura 
dos laboratórios Bloco B e Bloco C, para uma das seguintes: 1) Laboratório Multicurso de 
Química e Alimentos. 2) Laboratório Multiusuário de Química e Alimentos 3) Laboratório de 
Química e Alimentos. Ao findar as discussões, definiu-se que ficará Laboratório Muilticurso 
de Química e Alimentos. 8ª Proposição: Criar o setor de segurança no Departamento de 
Administração. Decidiu-se, após as discussões, criar o Setor de Segurança, no Organograma 
do Campus Petrolina. 9ª Proposição: melhorar a redação das atribuições do setor de 
nutrição. O Conselho concorda com a opinião técnica para mudança da redação. 10ª 
Proposição: Inclusão da Coordenação de Educação à Distância no organograma e inclusão 
das atribuições. Este conselho acata a sugestão apenas como setor por não haver Função 
Gratificada disponível. Após toda a discussão da logística com a abertura para a consulta do 
Regimento à comunidade, com as ressalvas, haveria novamente outra reunião com o 
CONCAMPUS. A abertura para comunidade, até às 12 horas do dia 03/11/2020 e reunião do 
CONCAMPUS, às 16 horas do dia 03/11/2020. Nesse mesmo dia, dia 03/11/2020, às 19 
horas, Assembleia Geral, com servidores e alunos, para apreciação do Regimento Interno do 
Campus Petrolina. Decidiu-se pela criação da Unidade de Alimentação e Nutrição ou Setor 
de Alimento e Nutrição atrelado a Coordenação de Políticas de Assistência Estudantil. A 
nomenclatura ficou para decidir após a consulta à nutricionista sobre a terminologia mais 
adequada para o setor. Fez-se a proposta de inclusão dos laboratórios no organograma das 
seguintes coordenações, a qual foi aprovada com unanimidade: incluir: Coordenação de 
Edificação – laboratórios de edificações; Coord. téc. Informática – laboratórios de 
informática; Coordenação Música – laboratórios de música; Coordenação de Física – 
laboratórios de física; Coordenação de Licenciatura em Computação – Laboratórios de 
informática. Será computada a porcentagem de 33,3% para contagem dos votos por 
segmento. A Conselheira Sueli apresentou o nome do servidor Luilson Vieira para suplente 
da conselheira. Foi decido apresentar o nome do servidor em uma consulta aos servidores 
técnicos-administrativos como representante suplente no CONCAMPUS. Prof. Fabiano 
agradeceu a todos, parabenizou os trabalhos da Comissão do Regimento Interno e encerrou 
a reunião. Os assuntos seguintes da pauta, ficaram para apreciação nas próximas reuniões. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 13 horas e 11 minutos. Eu, Cintia 
Carvalho Felisberto, secretária do Conselho do Campus Petrolina, lavrei a presente Ata, que 
após lida e aprovada, vai assinada por mim e os Conselheiros participantes. Petrolina, 29 de 
outubro de 2020. 
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OBS.: reunião ocorrida via google Meet, assim não foi possível recolher as assinatura em 

função da pandemia. 

 


