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1. Dados da Reunião

Data Hora inicial Hora final Local

04/03/2023 15:05 17:18 https://meet.google.com/sic-rwaq-yke

2. Participantes

Nome Função

Adonai José Lacruz
Docente

Bianca Passos Arpini
Coord. Curso superior/Docente

Denilton Macário de Paula
Diretor de Ensino/Docente

Gladyson Demonier
Docente

Milton Henrique do Couto Neto
Docente

Pablo Augusto Panetto de Morais
Docente – Ausência Justificada

Rafael Rabelo
Docente

Robson Malacarne
Docente

Rúbia Carla Pereira
Docente

Yan Patrick Brandemburg Siqueira
Docente

3. Pauta



Item Descrição

1 Aprovação de RIT's de 2021/2 (01/07/2021 a 31/12/21)

2 Apresentação e aprovação do Relatório de Afastamento da professora Adriana da Costa 
Barbosa.

4. Relato da reunião

A coordenadora do curso superior, professora Bianca Passos Arpini, iniciou a reunião agradecendo a
todos pela presença e apresentou a justificativa dos membros ausentes. Em seguida, houve
apresentação de informes antes dos pontos de pauta.

INFORME 1: Ponto eletrônico. A professora Bianca reforçou que o ponto eletrônico deve ser registrado
com entrada e saída em dias de aula do professor. O uso de “registro do PIT” deve completar a carga
horária e ser usada em dias que o docente não ministra aulas. A respeito da quarta-feira de cinzas, a
professora Bianca orientou a leitura do documento que foi encaminhando pela CGGP.

INFORME 2: Curso superior noturno. A professora Bianca explicou que, mesmo com uma quantidade
pequena de alunos no curso superior noturno, as aulas no semestre letivo de 2022/1 devem ser 100%
presenciais, mesmo disciplinas de dependência. Esclareceu ainda que ofertará disciplinas do 4º módulo
no superior noturno e que já combinou com os professores da disciplina.

INFORME 3: Prestação de contas parcial do projeto PPP (edital PRPPG 10/2019). O professor Adonai
realizou a prestação de contas parcial do projeto de Pesquisador Produtividade, apresentando
comprovantes de que atendeu aos requisitos exigidos no projeto.

PAUTA 1: Aprovação de RIT's de 2021/1 (01/07/2021 a 31/12/21). A coordenadora propôs, em
momento anterior à realização da reunião, que cada docente entregasse seus documentos de RITs e
respectivos comprovantes (compartilhando-os via google drive ou colocando-os na pasta do Ifes Viana).
Procedeu-se então a apresentação do relatório individual de trabalho de cada professor, bem como dos
documentos comprobatórios para a coordenadoria. Alguns ajustes foram realizados durante a reunião.
Em específico, no caso do professor Milton Couto, os certificados que comprovam a realização de três
projetos de ensino ainda serão emitidos. Desse modo a coordenadora do curso, prof. Bianca, e o Diretor
de Ensino, prof. Macário, se comprometeram a fazer uma declaração ainda na data da reunião para
comprovação da ação. Há, porém, o compromisso de o professor Milton anexar o certificado nos seus
documentos assim que ele for emitido. Todos os RITs apresentados foram aprovados pela : Decisão
coordenadoria.

PAUTA 2: Apresentação e aprovação do Relatório de Afastamento da professora Adriana da Costa
Barbosa. A professora Bianca procedeu a leitura e apresentação do relatório de afastamento da
professora Adriana da Costa Barbosa, referente ao semestre letivo de 2021/2. A professora Adriana
encontra-se afastada para doutorado desde setembro de 2021. O relatório foi aprovado pela: Decisão
coordenadoria.

A professora Bianca informa que o local oficial para arquivar os documentos de RIT e seus devidos
comprovantes é a pasta específica da coordenação (\\tulipa\Viana\Setores\CSTL\Publico\RIT's). Explica
que em momentos presenciais (anteriores à pandemia), cada professor possuía uma pasta física com os
documentos impressos. Porém, agora, todos os documentos estão feitos de forma digital. Por isso,
solicitou aos professores que usam o google drive para guardar esses documentos, que passem a utilizar
a pasta oficial do Ifes Viana. A professora Bianca avisa aos professores que cadastrará seus RITs como
documento do SIPAC, colocando a assinatura da coordenação e solicitando a assinatura de cada docente.

Por fim, a professora Bianca agradeceu a presença de todos e encerrounão havendo mais comentários, 
a reunião às 17h18.

file://tulipa/Viana/Setores/CSTL/Publico/RIT's


Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se e eu, , lavrei a presente ata,Bianca Passos Arpini
que será submetida à aprovação de todos os presentes na reunião.
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