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Reunião ProfEPT

Data: 05/03/2020

Local: Sala de reunião do ProfEPT

Início: 14:30h   Término: 18:00h

 

A reunião iniciou as 14:30 e o professor Marcelo Diniz apresentou a pauta da reunião. Após deliberações, a
ordem da pauta foi modificada e a reunião seguiu a ordem abaixo relacionada.

1 - Eleição do Coordenador do ProfEPT/IFBA;

Os professores Georges Rocha, Marcelo Diniz e Leonardo Rangel colocaram os seus nomes para eleição do
coordenador. Posteriormente o professor Jancarlos assumiu a coordenação da reunião. Após diversas
tratativas o professor Marcelo Diniz retirou o seu nome do pleito de Coordenador do ProfEPT e se colocou
a disposição para assumir a Coordenação Adjunta. Definidos os nomes de disputariam a Coordenação, os
professores Georges Rocha e Leonardo Rangel apresentaram as suas propostas de gestão para Coordenação
do ProfEPT. Logo após o professor Jancarlos abriu a votação para coordenação. O professor Georges Rocha
recebeu 8 votos e o professor Leonardo Rangel 4 votos. Com isso, o professor Georges Rocha foi eleito o
Coordenador do ProfEPT. Após a eleição o professor Marcelo Diniz retomou a coordenação da reunião.

 

2 – Informes

O professor Marcelo Diniz fez informes sobre as Pendências das turmas 2017 e 2018, sobre o site do
ProfEPT/IFBA, demandas da Diretoria de Pesquisa do Campus Salvador, Reunião dos Coordenadores dos
Programas de Pós-graduação, dos recursos da PRPGI para deslocamento docente, Trabalhos da comissão do
ENA e sobre a Coleta CAPES;

 

3 – Sobre a Revista Ensino em Foco;

O professor Marcelo Diniz apresentou os problemas técnicos do ambiente de gerenciamento de publicações
da revista Ensino em Foco. Jancarlos falou da necessidade de reconstrução do conselho editorial e do corpo
de avaliadores da Revista. Após deliberações ficou definido que o colegiado aguardaria a entrada de novos
professores (as) para definir quem seria o editor da Ensino em Foco.

 

4 - Oferta de disciplinas presenciais e eletivas



O professor Marcelo Diniz apresentou a proposta de rodízio entre as disciplinas presenciais e eletivas com o
objetivo de sempre deixar os (as) docentes focados na produção acadêmica. O professor Georges falou da
importância de todos os professores lecionarem disciplinas presenciais. Alem disso, falou da importância de
todos participarem a disciplinas de Bases conceituais da EPT em parceria com um (a) docente experiência
nesta disciplina. Por fim, ficou definido que a coordenação fará as combinações necessárias para que as
propostas acima sejam concretizadas.

 

5 – Pendências de estudantes da Turma 1 (2017);

O professor Marcelo Diniz relatou que temos 5 estudantes da turma de 2017 que ainda não defenderam e
estão fora do prazo de defesa. Após deliberações o colegiado decidiu que os estudantes da turma de 2017
têm até o dia 31/03/2020 para realizar as suas defesas. Além disso, o colegiado decidiu que as estudantes
Tuéça Érica dos Santos e Samile Guimarães Nogueira poderão efetuar o trancamento de suas matriculas
para que possam continuar os tratamentos de saúde que elas estão fazendo.

 

6 – Mudanças de orientação;

O professor Alex Lins apresentou uma carta solicitando o seu desligamento do ProfEPT. Ele solicitou que
os seus orientandos sejam acolhidos por outros(as) professores(as) do ProfEPT. Além disso, o professor
Marcelo Diniz registrou a solicitação do estudante Mauricio Santos Fernandes que pediu para trocar de
orientador. O colegiado acolheu as solicitações e a coordenação construirá uma tabela com a nova
distribuição de orientadores (as).

Sem mais a discutir o professor Marcelo Diniz encerrou a reunião.
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