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COORDENADORIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL

Ao dia quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (04.02.2021), às dezesseis
horas e quarenta minutos (16h40min), teve início a reunião da Coordenadoria de Curso de
Engenharia Ambiental do Ifes Campus Ibatiba. A reunião aconteceu via web conferência, por
meio da RNP e contou com a presença da Coordenadora Geral de Ensino, Andréa Maria Silva
Lannes Fazolo; Coordenador do Curso em Bacharelado em Engenharia Ambiental, Nelson
Rubens Nascimento Del'Antonio; Docentes da Coordenadoria de Engenharia Ambiental: Flávio
Costa de Cerqueira, Juscelino Alves Henriques, Lorena Ferrari Secchin, Maria Cláudia Lima
Couto e Marisleide Garcia de Souza e Rosana Serpa. A docente Ivanete Tonole da Silva
justificou a ausência em função de uma questão de ordem pessoal. A reunião apresentou as
seguintes pautas: 1. Processo de afastamento para doutorado - Professor Nelson
(23184.000078/2021-27). 2. Aprovação dos PIT's 2020.2 e dos RIT's 2020.1 dos docentes
da coordenadoria.

O Professor Nelson deu início à reunião saudando a todos. Justificou a ausência da Professora
Ivanete e informou sobre os pontos de pauta. Informou que apresenta envolvimento pessoal
com o ponto de pauta 1 e, por isso, o assunto será tratado pela sua chefia imediata,
representada pela Professora Andrea Lannes (coordenadora de ensino). A Professora Andréa
tomou a palavra, saudou a todos e iniciou apresentando o requerimento de afastamento
integral do Professor Nelson para a participação no programa de doutorado na Universidade
Federal de Viçosa que iniciará em março de 2021. Verificou a instrução adequada do processo
com as devidas justificativas do afastamento integral. Relatou que conta no processo, o Plano
de Estudos justificando a necessidade do afastamento, a carta de aceite no programa de
pós-graduação, o nada consta em relação à processos administrativos, o edital de afastamento
na qual o professor foi classificado e demais documentos pertinentes. Destacou a necessidade
de substituição do Professor Nelson da coordenadoria de Engenharia Ambiental antes de seu
afastamento. O Professor Nelson informou que está ciente dessa condição e que coloca a
decisão do momento de substituição ao interesse da gestão do ensino conforme seja mais
adequado ao andamento dos trabalhos do campus Ibatiba. Após a apresentação, a Professora
Andrea passou a palavra ao Professor Nelson, que explicou que o afastamento tem objetivo de
capacitação do servidor, que o Plano de Estudo do programa é compatível com as atividades
que desenvolve no campus e que o afastamento só ocorrerá com a contratação de um docente
substituto de forma a assumir as responsabilidades no ensino, pesquisa e extensão descritas
em seu Plano de Trabalho Individual (PIT) e que não sabe ao certo quando se finalizará todo o
processo. O Professor Flávio sugeriu que seja verificado se não há editais de concursos de
substitutos abertos em outros campi que possam ser aproveitados no sentido de agilizar o
processo considerando que as aulas já iniciam em março de 2021. O Professor Nelson disse
que é um processo tocado pela gestão de pessoas do campus e pode ser que o processo do



campus Ibatiba seja mais acelerado em função de haver um professor em condição similar
(Professor Onair) em que o processo de afastamento está mais adiantado e talvez os editais de
seleção sejam ofertados em conjunto. Após as falas a Professora Andréa colocou o
deferimento do pleito em votação que foi deferido por unanimidade dos membros da
coordenadoria do curso.

A Professora Andrea passou a palavra para o Professor Nelson no sentido de condução da
pauta 2 e informou que ficaria mais um pouco no sentido de auxiliar a condução dos trabalhos
de aprovação colegiada dos PIT's e RIT's considerando que é um procedimento novo em nosso
campus.

O Professor Nelson informou que os documentos (PIT's e RIT's) ficaram disponíveis em
arquivos em pasta compartilhada no google drive onde todos puderam ter acesso avaliando os
documentos. O Professor observou todos os documentos e naqueles que foram identificados
necessidade de ajustes, entrou em contato com os respectivos docentes que realizaram as
devidas modificações. Sendo assim não vê necessidade de repassar de forma detalhada os
documentos de forma a dar agilidade a reunião. Destacou sobretudo com relação ao RIT que é
um relatório do que foi feito 2020.1 e que não haveria grandes discussões. Com relação aos
PIT's de 2020.2, como a coordenação é pequena e por se tratar de um planejamento, poderia
ser repassado rapidamente um a um no sentido de verificar se está tudo conforme. A
Professora Andréa relatou que na coordenadoria de Floresta o procedimento de aprovação foi
similar e que na coordenadoria de meio ambiente os PIT's foram repassados um a um. Os
Professores Flávio, Rosana e Marisleide se manifestaram e não veem necessidade de um
detalhamento já que tudo foi disponibilizado, avaliado antes em conformidade com a Resolução
18/2019. Após a discussão do formato das avaliações, o Professor Nelson colocou em
discussão a aprovação dos RIT's (disponibilizados em arquivo compartilhado) de todos os
docentes lotados na coordenadoria sendo aprovados por unanimidade dentre os membros do
coordenadoria. Com relação aos PIT's, eles foram verificados um a um durante a reunião. As
sugestões apresentadas aos docentes foram imediatamente acatadas sendo os PIT's
aprovados de todos os docentes da coordenadoria aprovados por unanimidade. O Professores
Flávio e Juscelino destacaram a importância desses instrumentos para a transparência dos
trabalhos do servidor público e que os documentos são públicos e sobretudo o PIT será objeto
de publicação no site institucional.

Após a aprovação dos RIT's 2020.1 e PIT's 2020.2, o Professor Nelson acordou com os
colegas de cadastrarem seus documentos individualmente no SIPAC para fins de assinatura e
posterior anexação na ATA dessa reunião.

Por fim, o Professor Nelson, aproveitou a oportunidade para informar que no dia 09/02/2021, às
09:00 horas terá uma conversa com os discentes do curso com o apoio da Gestão Pedagógica,
no sentido de ouvir demandas dos alunos em relação ao andamento das APNP's. Informou que
alguns alunos têm reclamado de sobrecarga de atividades, mas que irá entender melhor dos
detalhes nessa reunião e após a conversa possa convidar os docentes para um bate-papo no
sentido de verificar o que podemos realizar para auxiliar nesse processo.

Também aproveitou para agradecer às Professoras Maria Cláudia e Rosana que estão de
partida do Campus. Vários colegas se manifestaram agradecendo o companheirismo das
colegas e o pesar por deixarem nossa equipe. As Professoras agradeceram esse tempo no
campus e apoio dos colegas.

O Professor Nelson agradeceu a participação de encerrando-se a reunião às dezessete horas e
quarenta minutos (17h:40min).

E para constar, eu, Nelson Rubens Nascimento Del'Antonio, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada por mim, e os demais participantes.
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